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 وهو «هتعاطو هديحوتب انرمأو «هتدابعل انقلخ ءنيملاعلا بر هلل دمحلا

 ديرأ ام .نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ اموإ نوجاتحملا نحنو انع ينغ

 . (نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نإ.نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم مهنم
 كلبق نم انلسرأ امو# :نيدلا صالخإو ديحوتلا ىلإ ةاعد هلسر لسرأ

 الإ هلإ ال نأ دهشأو «نودبعاف انأ الإ هلإ ال هنأ هيلإ يحون الإ لوسر نم
 هلوسرو هدبع ام نأ دهشأو .نوكرشملا هرك ولو هل كيرش ال هدحو هللا

 اورجاه نيذلا هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص .نيعمجأ سانلا ىلإ

 . نيدلا موي ىلإ اريك یل ملسو ءاورصنو اووا نيذلاو ءاوربصو اودهاجو

 مهأ وه اهيلإ ةوعدلاو ةحيحصلا ةديقعلا حيضوت ناك الف . . دعب امأ

 0 ةحص هيلع ينبنت يذلا ساسألا األ ؛تابجاولا دكاو رومألا
 ابتأ ماتهاو مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلا مامتها ناك ءامطوبقو
 3 اذه بيصن ناكو ءاهصقني وأ اهضقاني امع الوأ ةديقعلا حالصإب
 ال لوسرلا ةوعد نم هبيصن ناكو «رفوألا بيصنلا هتاياو نارقلا روس نم

 ىلإ وعدي ةنس ةرشع ثالث ةكم يف لوك ثكم دقف «ربكألا بيصنلا همامتهاو

 مده هب أدب ام لوأ ناك ةكم هيلع هللا حتف الو «ةديقعلا حالصإو ديحوتلا

 دقو . هل كيرش ال هدحو هلل ةدابعلا صالخإب رمألاو اهيلع ءاضقلاو 0

 مهداهجو مهدوهج نم اک اردق بناجلا اذه ةمألا هذه ءالع ىلوأ
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 ةبتكملا نم ًاريبك ًازيح ةديقعلا بتك تلغش ىتح مهفيلأتو مهميلعتو
 .اهتايوتحم نيب ةرادصلا امل راصو «ةيمالسإلا

 تبتكف «ليلجلا لمعلا اذه يف ليلقلا يدهجب مهاسأ نأ تببحأ دقو
 يه امنإو ديدج ءىشب تأت مل يهو .ءیراقلل اهمدقأ يتلا تاملكلا هذه

 مويلا سانلا عقاول طبر اهيف نوبكي دقو «تامولعملا ضعبل بيرقت
 كلت باحصأ أطخ نيبتيو اهمكح حضتي ىتح تامولعملا كلتب مهتاسراممو

 .نورذحي مهلعل مهريغل ةحيصنو «نوعجري مهلعل تاسراملا
 «نيملسملا ءالعو «نيدلا ةمئأ بتك نم تالكلا هذه تسبتقا دقو

 نب ظفاحلا هذيملتو «ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش تتكك

 ةوعدلا ةمئأ هذيمالتو باهولادبع نب دمحم مالسإلا خيش بتك نمو «ريثك
 «ديدجب تيتأ ين يعدأ الو «ديجملا حتف» باتك اصوصخ « ةيحالصإلا

 املك سانلا عقاوب اهتطبرو تامولعملا ضعب تبرق نوكأ نأ وجرأ اهنإو
 . ةبسانم تضرعو ةصرف تحنس

 يف ميركلا نآرقلا ةعاذإ نم تعيذأ تاقلح ناك باتكلا اذه لصأو
 هللا ريدقت الول باتك يف جرخت نأ يتين يف ناك امو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ا ل اركلا ةوخإلا ضعب نإ مث «هناحبس
 أو ,ريخلا كلذ يف نوكي نأ وجرأو .هللا ءاش نإ اهعفن ىقبيل باتك يف

 E هللا ىلإ ةوعدلا لاج يف ًاليئض ولو ًاماهسإ نوكت

 ةليئض بناوجب نومته ةاعدلا نم ريثك راصو «ةحيحصلا ةوعدلا ةقيرط
 مهو ةديقعلا بناج نوكرتيو «ةديقعلا نودب عوج نم ينغت الو نمست ال
 ,تارازملاو ةحرضألا لوح ربكألا كرشلا يف نيطروتم سانلا نوري
 ىلع اوذوحتسا دق لالضلا ةاعد نوريو «تافارخلاو عدبلا يف نيطروتمو

 يوا ءلالا كالملا مقاوم لإ راو ماوعلاو ةلهجلا نه ريك
 مسابو لطابلاب مهيلع 55 مهلاومأو مطوقعب نوفرصتي مهل اديبع
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 بناجب نومتهي ال فسألا عم مويلا ةاعدلا نم اريثك نإ . ةيالولاو ملعلا

 الو مهدئاقع ىلع سانلا اوكرتا مهضعب لوقي ابر لب ءاهحالصإو ةديقعلا
 انضعب رذعيلو هيلع انقفتا ام ىلع عمتجنل < ءاوقرفت الو اوعمجا اهل اوضرعتت

 ىلاعت هللا لوق فلاخت يتلا تارابعلا هذه نم ًاوحن وأ هيف انفلتخا ايف اضعب
 مويلاو هّللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف يك ف مرا نإف#

 ىلإ عوجرلاب الإ ةوق الو عامتجا ال هنإ «اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا

 يه يتلا ة ةديقعلا لئاسم يف ايس الو |هفلاخ ام كرتو هلوسر ةنسو هللا تانک

 حلصي الو «اوقرفت الو اعيمح هللا لبحب اومصتعاو# : ىلاعت لاق ساسألا

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداحلاو قفوملا هللاو ءاهلوأ حلصأ ام الإ ةمألا هذه رخآ

 ر اننا لع اوال

 فلؤملا



 ةنطوت

 اهبجوأو هبتك ا لزنأو هلسر اهم هللا ثعب يتلا يه ةيمالسإلا ة ةديقعلا
 سنإلاو نجلا تقلخ اموإ» : ىلاعت لاق اك سنإلاو نجلا هقلخ عيمج ىلع
 : ىلاعت لاقو «نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم مهنم ديرأ ام.نودبعيل الإ

 ةمأ لك يف انثعب دقلو# : ىلاعت لاقو . (ءایإ الإ اودبعت ال نأ كبر ىضقو»
 ىلإ ةوعدلاب اوءاج لسرلا لكف .*توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ الوسر
 اهضقانيو اهلطبي ام نايبو اهنايبل تلزن ةيهلإلا بتكلا لكو «ةديقعلا هذه
 هنأش اذه ناك ام نأو ءاهب اورمأ قلخلا نم نيفلكملا لكو ءاهصقني وأ

 نأو ًاصوصخ . ءيش لك لبق هيلع فرعتلاو ثحبلاو ةيانعلاب ريدحل هتيمهأو
 : ىلاعت لاق .ةرخآلاو ايندلا يف ةيرشبلا ةداعس اهيلع فقوتت ةديقعلا هذه

 ال ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف

 اكس نوكر هتاف دلا هذه نك هدب تلقا نم نأ كل عمو
 نأو قحلا وه هللا نأب كلذ لالضلا الإ قحلا دعب اذاف .لطابلاو ماهوألاب
 .رارقلا سئبو رانلا ىلإ هريصم نوكي يلاتلابو #لطابلا هنود نم نوعدي ام

 ةديقعلا هذه تناك نإف .هب نيديو دبعلا هقدصي ام :اهانعم ةديقعلاو

 ةميلس ةحيحص ةديقع يهف هبتك هب لزنأو هلسر هب هللا ثعب امل ةقفاوم
 تناك نإو «ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلاو « هللا باذع نم ةاجنلا اهب لصحت
 بجوت ةديقع ىهف هبتك هب لزنأو هلسر هب هللا لسرأ امل ةفلاخ ةديقعلا هذه

 ٠ . ةرخآلاو ايندلا يف ءاقشلاو باذعلا اهباحصأل

 مرحتو ءايندلا يف لاملاو مدلا مصعت ةحيحصلا ةميلسلا ةديقعلاو
 لتاقأ نأ ترمأ) : يب يبنلا لاق امك « قح ريغب |هكاهتناو هيلع ءادتعالا
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 مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا

 هللا نود نم دبعي اهب رفكو هللا الإ هلإ ال لاق نم) : كك لاقو (اهقحب الإ

 . ملسم هاور (لجو زع هللا ىلع هباسحو همدو هلام مرح
 رباج ٍنع ملسم ىور دقف ةمايقلا موي هللا باذع نم يجنت ًاضيأ يهو

 لخد ائيش هب كرشي ال هللا يقل نم) : لاق لَك لوسر نأ هنع هللا يضر

 ثيدح نم نيحيحصلا يفو (رانلا لحد اش هب كرب هت كو «ةنحلا

 الإ هلإ ال لاق نم رانلا ىلع مرح هللا نإف) : هنع هللا يضر كلام نب نابتع

 اهب هللا رفكي ةميلسلا ةحيحصلا ةديقعلاو (هللا هجو كلذب ىغتبي هللا

 تعمس) :هنع هللا ىضر سنأ نع هنسحو يذمرتلا ىور دقف ءاياطخلا

 ضرألا بارقب ينتيتأ ول مدآ نبا اي ىلاعت هللا لاق) : : لوقي هلك هللا لوسر

 ضرألا بارقو (ةرفغم اهارقب كتيتأل أئيش يب كرشت ال ينتيقل مث اياطخ

 ةديقعلا ةمالس ةرفغملا E اهؤلم

 بلقلا بحاص وهف كلذك ناك نمو «هريبكو هريغص هليلقو هريثك كرشلا نم
 هللا ىتأ نم الإ.نونب الو لام عفني ال مويا :هيف هللا لاق يذلا ميلسلا

 . «ميلس بلقب
 لهأل ىفعيو :نابتع ثيدح ىنعم يف هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 ولف «كلذك سيل نمل ىفعي الام كرشلاب هوبوشي مل يذلا ضحملا ديحوتلا

 هاتأ اياطخ ضرألا بارقب هبر ةتبلا ائيش هللاب كرشي مل يذلا دحوملا يقل

 يذلا صلاخلا ديحوتلا نإف ءهديحوت صقن نمل اذه لصحي الو ةرفغم اهءارقب

 هلالجإو هللا ةبحم نم نمضتي هنأل ؛بنذ هعم ىقبي ال كرش هبوشي ال

 بارق تناك ولو «بونذلا لسغ بجوي ام هدحو هئاجرو هفوخو هميظعتو
 . ىهتنا . . . يوق اهل عفادلاو ةضراع ةساجنلاف ضرألا

 نم : ىلاعت لاق ءاهبحاص عفنتو لامعألا اهعم لبقت ةميلسلا ةديقعلاو

 مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم ًاحلاص لمع



 نينلا 7 كيلإ | يحوأ 00 0 لاق .لامعألا 6 E ال

 ةدسافلا ةديقعلاو * نولمعي اا ىلاعت

 هللا لاق .رانلا يف دولخلاو باذعلا بجوتو .ةرفغملاو ةنح لا نم مرحت كرشلاب

 لاقو . «ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ : ىلاعت
 نيملاظلل امو رانلا هاوأمو ةنجلا هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي نم هنإ# : ىلاعت

 . «راصنأ نم
 كلت بحاص هكلمي يذلا لاملا حيبتو مدلا ردهت ةدسافلا ةديقعلاو

 هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو# :ىلاعت لاق ةديقعلا
 ثيح نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا اذإف# : ىلاعت لاقو 4 هلل

 . «دصرم لك مه اودعقاو مهورصحاو مهوذخو مهومتدجو .
 0 كولسلاو ك ةديقعلاف يلاتلابو

 E ا

 يذلا دجسملا يف يلصي نأ هيبن هللا رمأف قةدساف ةديقعو ءيس فدهل هدذحسم

 ٍرفكلا ىلع سسأ يذلا دجسملا يف يلصي نأ هابنو ىوقتلا ىلع سسأ

 ًارفكو ًارارض ًادجسم اوذختا نيذلاوإ» : ىلاعت هللا لاق «ةئيسلا دصاقملاو
 نإ نفلحيلو لبق نم هلوسرو هللا براح نمل ًاداصرإو نينمؤملا نيب ًاقيرفتو

 سسأ دجسمل ادبأ هيف مقت ال.نوبذاكل مهن :! دهشي هللاو ىنسحلا الإ اندرأ
 هللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف هيف موقت نأ قحأ موي لوأ نم ىوقتلا ىلع

 نم 0-0 0 هللا نم ىوقت ىلع هناينب سسأ کک بحي

 . «نيملاظلا



 ةيمالسإلا ةديقعلا ةفرعم بوجو

 هذيقعلا ملعتي نأ ماس لك لع وجع هنا مكايإو هللا ينقفو اوملعا

 وأ اهلطبيو اهداضي ام فرعي مث «هيلع موقت امو اهانعم فرعيل ةيمالسإلا

 الإ هلإ ال هنأ ملعافإ : ىلاعت هللا لاق ءرغصألاو ربكألا كرشلا نم اهصقني
 . #كبنذل رفغتساو هللا

 (لمعلاو لوقلا لبق ملعلا باب) :هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 دارأ :رينملا نبا لاق :رجح نبا ظفاحلا لاق . ةميركلا ةيآلا هذ دهشتساو

 مدقتم وهف «هب الإ ناربتعي الف ‹لمعلاو لوقلا ةحص يف طرش ملعلا نأ هب

 ىهتنا . . لمعلل ةححصملا ةينلل ححصم هنأل هيلع

 اهميلعتو ةديقعلا ماكحأ ملعت ىلإ ملعلا لهأ ممه تهجتا انه نمو

 اهيف اولصف ةصاخ تافلؤم اهيف اوفلأو «مولعلا تايلوأ نم كلذ اوربتعاو
 تايكرشلا نم اهصقني وأ اهدسفي ام اونيبو اهيف بجي امو اهماكحأ
 لاقت ةملك درجم تسيلف « هللا الإ هلإ ال ىنعم وه اذهو « عدبلاو تافارخلاو
 اهب لمعلاو اهلك اهتفرعم بجت ىضتقمو ىنعمو لولدم اهل لب «ناسللاب

 «ملعتلاب الإ كلذ حضتي الو .«.تاصقنمو تاضقانم اهو ءانطابو ًارهاظ

 يف ةيساردلا تاررقملا نيب ةرادصلا ةديقعلا ملعل نوكي نأ بجي اذملو

 اه راتخيو «يفاكلا ددعلا ةيمويلا صصحلا نم ىطعت نأو «لحارملا فلتخم

 هيلع ام فالخ «بوسرلاو حاجنلا يف اهيلع زكري نأو ءءافكألا نوسردملا

 ىطحي ال بلاغلا يف ةديقعلا ملع نإف «مويلا ةيجهعملا تاساردلا عقاو بلاغ
 ةديقعلا لهجي ليج أشني نأ هئارو نم ىشخي ام تاساردلا كلت يف مامتهالاب

 «ةديقعلا نم اهربتعيو تافارخلاو عدبلاو تايكرشلا غيستسيف ةحيحصلا
 . اهنالطب فرعي ملو اهيلع سانلا دجو هنأل
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 نأ كشوي) : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق انه نمو
 فرعي ال نم مالسإلا يف أشن اذإ ةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقنت
 . ةيلهاجلا

 بهذم ىلع تفلأ ىتلا ةميلسلا ةحيحصلا بتكلا رايتخا بجيو اذه
 ررقتف .ةنسلاو باتكلل ةقباطملاو ةعامجلاو ةنسلا لهأو « حلاصلا فلسلا
 ةرعاشالا بتكك فلسلا جہ ةفلاخملا بتكلا دعبشستو .بالطلا ىلع

 يف دقعت سورد كانه نوكي نأ بجي ةيماظنلا ةساردلا بناج ىلإو

 نوتملا اهيف أرقتو «ىلوألا ةجردلاب ةيفلسلا ةديقعلا اهيف سردت دجاسملا

 تارصتخم كانه نوكيو ءرضح نم لكو بالطلا اهنم ديفتسيل حورشلاو

 عاذي ام بناج ىلإ .ةيمالسإلا ةديقعلا رشتنت كلذبو .ةماعلل ىقلت ةطسبم

 نم عاذت رمتسم جمانرب كانه نوكيو .ةعاذإلا ةطساوب ةينيدلا جماربلا ف

 صاخ مامتها كانه نوكي نأ بجي مث «ةيمالسإلا ةديقعلا ماكحأ هلالخ
 «ةديقعلا بتك يف تاعلاطم ملسملل نوكيف دارفألا بناج نم ةديقعلاب

 ةهجوملا ةهبشلا در عيطتسي ىتحو هرمأ نم ةريصب ىلع ملسملا نوكي ىتح مه
 . ةنسلا لهأ ةديقع ىلإ

 ...ملسملا امأ

 متهت روسلاو تايآلا نم ًاريثك هيف دجت ميركلا نآرقلا لمأتت انيح كنإ
 ةديقعلا نايبب ةصتخم نوكت داكت ةيكملا روسلا نإ لب «ةديقعلا رمأب

 مامإلا لاق : ةحتافلا ةروس الثم ذخ ءاهيلإ ةهجوملا تاهبشلا درو ةيمالسإلا

 تاهمأ ىلع تلمتشا ةروسلا هذه نأ ملعإ : هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا

 ىلع تلمتشاف «نمضت لمكأ اهتنمضتو لامتشا متأ ةيلاعلا بلاطملا

 ىنسحلا ءاسألا عجرم .ءاسأ ةثالثب ىلاعتو كرابت دوبعملاب فيرعتلا
 : يهو اهيلع اهرادمو اهيلإ ايلعلا تافصلاو
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 ةمحرلاو ةيبوبرلاو ةيحلإلا ىلع ةروسلا تينبو «نمحرلاو برلاو هللا»
 ءةيبوبرلا ىلع 4نيعتسن كايإإ و «ةيهلإلا ىلع ينبم «دبعن كايإط ذ
 نمضتي دمحلاو .ةمحرلا ةفصب قلعتي ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادملا بلطو

 دمحلاو ءانثلاو «هتمحرو هتيبوبرو هتيطإ يف دومحملا وهف «ةثالثلا رومألا

 اهنسح مهلامعأب «دابعلا ءازجو ءداعملا تابثإ تنمضتو .هدجل نالاك

 همكح نوكو قئالخلا نيب كاذ ذإ .مكحلاب ىلاعت برلا درفتو اهئيسو
 تابثإ تنمضتو «نيدلا موي كلام :هلوق تحت اذه لكو «لدعلاب
 نأ ىلإ ديفم لوطم مالكب هللا همحر اهنيب مث . . .ةديدع تاهج نم تاوبنلا

 هلهأو لا نايف يفو هئازجو هقوقحو ديحوتلا يف هلك نارقلاف : لاق

 «ديحوت 4 ميحرلا نمحرلا# «ديحوت (نيلاعلا بر هلل دمحل ا ذ « مهئازجو
 نمضتم ديحوت #مهيلع تمعنأ نيذلا طارص.ميقتسملا طارصلا اندها#

 الو مهيلع بوضغملا ريغإ# ديحوتلا لهأ قيرط ىلإ ةيادهللا لاؤسل
 . ديحوتلا اوقراف نيذلا «نيلاضلا

 ربخ امإ نارقلا نإف «ديحوتلا ىعونل» ةنمضتم نآرقلا روس بلاغو :لاقو
 هتدابع ىلإ ةوعد امإو . يربخلا ىملعلا ديحوتلا وهو هتافصو هئاهسأو هللا نع

 يدارإلا ديحوتلا وهف هنود نم دبعي ام علخو .هل كيرش ال هدحو هديحوتو

 ديحوتلا قوقح نم كلذف هتعاطب مازلإو ينو رمأ امإو «يبلطلا
 امو ايندلا يف مهب لعف امو هديحوت لهأل هماركإ نع ريخ امإو «هتالمكمو

 لع ان ةكرشلا لها ر ج رف الا ىل هب منه
 يل

 ال هنوءرقي نيذلا رثكأ نإف ةيمالسإلا ةديقعلا نا نآرقل مامتها عمو

 نوعبتي مهنأل اهيف نوطلغيو نوطلخي اوراصف ًاحيحص ًايهف ةديقعلا نومهفي

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الف ربدتب نارقلا نوءرقي الو « مهءابأ هيلع اودجو ام

۱۱ 



 ةيمالسالا ةديقعلا ىلإ ةوعدلا

 كسمتلاو ةديقعلا هذه ةفرعمب هيلع هللا نمي ام دعب ملسملا ىلع بجي
 لاق امك .رونلا ىلإ تاملظلا نم اهب مهجارخإل اهيلإ سانلا وعدي نأ اهب
 ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمفإ» : ىلاعت
 تاملظلا نم مهجرخي اونمآ نيذلا يلو هللا .ميلع عيمس هللاو اه ماصفنا ال
 تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنوجرخي توغاطلا مهؤايلوأ اورفك نيذلاو رونلا ىلإ
 .«نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأ

 اونوكي ملف ا لسرلا ةوعد ةحتاف يه ةيمالسإلا ةديقعلا ىلإ ةوعدلاو

 ًالوسر ةمأ لك يف انثعب دقلو# : مهنع یلاعت هللا لاق اک اهلبق ءيشب نوءدبي
 ام لوأ هموقل لوقي لوسر لكو «توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ

 حلاصو دوهو ون اهلاق اك (هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا) :مهوعدي

 هللا تاولص مهيلع لسرلا رئاسو دمحمو ىسيعو ىسومو ميهاربإو بيعشو

 . نيعمجأ همالسو

 نب هبط لغرب لا ام لر افا دلع فرغ ود لع چچ
 نيلسرملا ليبس وه امك «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب اهيلإ سانلا وعدي
 ىعدي الف «قلطنملاو ساسألا وه ةديقعلا هذه ىلإ ةوعدلا نأو , مهعابتأو
 ةديقعلا هذه موقت ىتح  تامرحملا كرتو تابجاولا لعف نم  اهلبق ءيش ىلإ

 حصت ال امودبو «لامعألا عيمجل ححصملا سابمألا يه اهنأل ققحتتو

 الو موقي ال ءانب يأ نأ ةهادب مولعملا نمو ءاهيلع باثي الو لبقت الو لامعألا
 ‹ ءيش لك لبق اهب نومتهي لسرلا ناك اذهلو .هساسأ ةماقإ دعب الإ ميقتسي
 حيحصت ىلإ ةوعدلاب ةءادبلاب مهيصوي ةاعدلا ثعبي امدنع ةي يبنلا ناكو

 اذاعم ثعب امل ةي هللا لوسر نأ : نع هللا ىضر سابع نبا نعف «ةديقعلا
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 مهوعدت ام لوأ نكيلف باتكلا لهأ نم ًاموق يتأت كنإ :هل لاق نميلا ىلإ
 مه نإف هللا اودحوي نأ ىلإ -ةياور يفو .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ

 موي لك يف تاولص سمح مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف كلذل كوعاطأ
 ذخؤت ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف كلذل كوعاطأ مه نإف ‹ ةليلو

 مئاركو كايإف كلذل كوعاطأ مه نإف «مهئارقف ىلع درتف مهئاينغأ نم
 هاور .(باجح هللا نيبو اهنيب سيل هنإف مولظملا ةوعد قتاو .مهلاومأ

 لسرلا ةوعد ءارقتسا نمو فيرشلا ثيدحلا اذه نمف «ملسمو يراخبلا

 نأو « هللا ىلإ ةوعدلا جهنم ذخؤي الب لوسرلا ةريس ءارقتسا نمو نارقلا يف
 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب ةلثمتملا ةديقعلا وه هيلإ سانلا ىعدي ام لوأ

 . هللا الإ هلإ ال ىنعم وه اک هاوس ام ةدابع كرتو

 سانلا وعدي ةثعبلا دعب ةنس ةرشع ثالث ةكم يف اب يبنلا ثكم دقو

 رمأي نأ لبق مانصألا ةدابع كرتو هدحو هللا ةدابعب ةديقعلا حيحصت ىلإ

 ىنزلاو ابرلا نم تامرحملا كرتو داهجلاو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاب
 لورا

aىلا ةرضاخلا تاع لا نضع طخ لغ ئا 5 ا  

 ةيقالخأ ةيبناج رومأ ىلع زكرت امنإو ةديقعلاب متهت ال يهو ةوعدلل يمتنت
 ةحرضألا لوح ربكألا كرشلا نوسرامي سانلا نم ارق ير عب 8

 يف ال هنع ىبغت الو كلذ ركنت الو مالسإلا رايد ضعب يف روبقلا ىلع ةينبملا

 كلت فوفص نيب نوكي دق لب ءاليلق الإ فلؤم يف الو ةرضاحم يف الو ةملك
 عم «هنوهبني الو هنوهني الو فرحنملا فوصتلاو كرشلا سراي نم تاعالا

 رافكلاو ةدحالملا ةوعد نم ىلوأ مهتديقع حالصإو ءالؤه ةوعدب ةءادبلا نأ

 نأ نورقمو مهرفكب نوحرصم رافكلاو ةدحالملا نأل ؛ مهرفكب نيحرصملا
 ةفوصتملاو نويروبقلا كئلوأ امأ «لسرلا هب تءاج امل فلاح هيلع مه ام

 نورتغيف مالسإلا وه هيلع مه ام نأو نوملسم مهنأ نونظيف نوفرحنملا
 لاق «نيبرقألا رافكلاب ةءادبلاب انرمأ العو لج هللاو ,مهريغ نورغيو
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 اولتاق اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» : ىلاعت لاقو «4نيبرقألا كتريشعرذنأوإ» : ىلاعت
 «نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو ةظلغ مكيف اودجيلو رافكلا نم مكنولي نيذلا

 ا

 هيلع ركنأف , همامأ انص دبعي الجر ىأر ايروبق نأ ىكحيو .مهودع هجو
 دبعأ انأو ,كنع ًابئاغ ًاقولخم دبعت تنأ : منصلا دباع هل لاقف د ,يروبقل
 (هنم الك نإو اذه «يروبقلا مصخناف ؟بجعأ انيأف يمامأ اللثام ًاقولحم
 قرغأ يروبقلا نأ الإ اتقن الو ارق كلب لاما نال ؛لاض كرشم
 .لاحملا بلط يف غلبأو لالضلا يف

 نم رثكأ ةديقعلا بناج ىلع اوزكري نأ هللا ىلإ ةاعدلا ىلع بجيف
 اوعديو .مهريغل اهوملعي مث .ًالوأ اهمهفتو اهتسارد ىلع اولبقيو ءاهريغ
 هذه لق# : لك هيبنل ىلاعت هللا لاق ءاهب لخأ وأ اہنع فرحنا نم اهيلإ
 نم انأ امو هللا ناحبسو ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس

 . «4نيكرشملا
 ىلاعت لوقي : ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف هللا همحر ريرج نبا مامإلا لاق

 ةقيرطلاو اهيلإ وعدأ يتلا ةوعدلا «هذه# دمحاي هک لق# : هلك دمحم ةا
 ةهآلا نود هل ةدابعلا صالخإو هللا ديحوت ىلإ ءاعدلا نم اهيلع انأ يتلا
 يتوعدو ىتقيرطو # ٍليبس#» هتيصعم كرتو هتعاط ىلإ ءاهتنالاو ننال
 ملع نيقيو كلذب «ةريصب ىلعإل هل كيرش ال هدحو ىلاعت 4 هللا ىلإ اوعدأ#

 ينقدصو ينعبت نم ًاضيأ ةريصب ىلع هيلإ وعديو يأ 4 ينعبتا نمو انأإ» ينم
 ايظعتو ىلاعت هلل اهيزنت لقو : هرکذ ىلاعت هل لوقي 4هللا ناحبسو يب نمآو
 نم انأ امو هناطلس يف هاوس دوبعم وأ هكلم يف كيرش هل نوكي نأ نم هل
 . ينم مه الو مهنم تسل هب كرشلا لهأ نم ءىرب انأو لوقي نيكرشملا

 .ريرج نبا مالك ىهتنا
 ةوعدلاو .ةيمالسإلا ةديقعلا ةفرعم ةيمهأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلاف

 كلذ يف هب ىدتقا نم مه مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عابتأ نأو ءاهيلإ



 ماكحأ ملعتي مل نم نأو ءاهيلإ ةوعدلاو ةديقعلاب ملعلا : نيتفصلاب فصتاو

 نإو «ةقيقحلا ىلع لوسرلا عابتأ نم سيلف اهيلإ عديو اهب متهيو ةديقعلا

ET0  

 20 ركذ 0 ىتلاب 88 ةنسحلا ا کاب كبر

 :وعدملا لاح بسحب ماسقأ ةثالث اهلعجو ةوعدلا بتارم

 ىعدي اذهف «هفرع اذإ هريغ ىلع هل ًارثؤم قحلل ًابلاط نوكي نأ امإ هنإف
 . لادجو ةظعوم ىلإ جاتحي الو ةمكحلاب

 جاتحي اذهف هعبتاو هرثا هفرع ول نكل قحلا دضب الغتشم نوكي نأ امإو

 . بيهرتلاو بيغرتلاب ةظعوملا ىلإ

 عجر نإف سخا نه يه يتلاب لداجي اذهف ا ا دنا رك نأ امإو

 . ميقلا نبا مالك ىهتنا . . نكمأ نإ لادجلا ريغ ىلإ هعم لقتنا الإو

 ضعب هجهتنت ام أطخ نيبتو اهيف يغبني امو ةوعدلا جهنم نيبت اذهو

 هللا هنيب يذلا ميلسلا جاهلا فلاخت يهو ةوعدلا ىلإ ةيمتنملا تاعامجلا

 . هلوسرو

 « « « هاضريو هبحي امل عيمجلا هللا قفو



 ةيمالسالا ةديقعلا لوصأ نايب
 اهتلدأو الامجا

 يتلا ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ نأ  كايإو هللا ينقفو  ملسملا اهيأ ملعا
 ‹ هتکئالمو لاب ناميإلا يه ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةيجانلا ةقرفلا ةديقع يه

 لوصألا هذهو .هرشو هريخ ردقلاب ناهيإلاو .رخآلا مويلاو .هلسرو «هبتكو
 لاق عقمألا اهيلع تعمحأو «ةنسلاو باتكلا نم ةريثك صوصن اهيلع تلد

 نم ربلا نكلو «برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل# : ىلاعت
 لك j : ىلاعت لاقو * نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نما

 هبر نم هيلإ لزنأ اب لوسرلا نما # : ىلاعت لاقو «ردقب هانقلخ ء ءىش

 « هلسر نم دحأ نيب قرفن ال هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نما لك نونمؤملاو

 لض دقف رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب رفكي نمو# : ىلاعت لاقو

 نأ ناهيإلا) : لاق هنأ هلك يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يفو  «انيبم لدلض
 هريخ ردقلاب نمؤتو ىرخآلا مويلاو «هلسرو « هتکو ‹ هتكئالمو « للاب نموت

 اهيلع ت تقفتا لق -ناهيإلا ناكرأ یمستو - -ةيمظعلا لوصألا هذهو (هرشو

 الإ اہنم اعيش وأ اهدحجي مو «ةيواسلا بتكلا اهم تلزنو عئارشلاو لسرلا

 نيدلا نإ# : : ىلاعت لاق اى ‹نيرفاكلا نم راصو ناهيإلا ةرئاد نع ي

 نمؤن نولوقيو هلسرو هللا نيب اوقرفي نأ نوديريو هلسرو هللاب نورفكي
 مه كئلوأ ءاليبس كلذ نيب اوذختي نأ نوديريو ضعبب رفکنو ضعبب

 لو هلسرو هللاب اونما نيذلاو.انيهم اباذع نيرفاكلل اندتعأو اقح نورفاكلا

 . «|ميحر ًاروفغ هللا ناكو مهروجأ مهيتؤي فوس كئلوأ مهنم دحأ نيب اوقرفي
 ام وهو .نايبو ىلإ 7 ةميوكلا 0 ريحا تريلا 8
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 لوألا لصألاف

 داقتعإلا : ينعي وهو ءاهلصأو اهساسأ وه لجو زع هللاب ناميإلا وهو
 هلك نوكلل ربدملا هدخو قلاخلا هناو هکیلمو ءىش لك بر هلل نأب مزاجل ا
 وهف هاوس دوبعم لك نأو «هل كيرش ال هدحو ةدابعلا قحتسي ب يذلا وه هنأو

 نوعدي ام نأو قحلا وه هللا نأب كلذ : ىلاعت لاق «ةلطاب هتدابعو «لطاب

 تافصب فصتم هناحبس هنأو «ريبكلا ىلعلا وه هللا نأو لطابلا وه هنود نم

 ديحوتلا وه اذهو «بيعو صقن لك نع هزنم «لالجلا توعنو لامكلا
 ءاسألا ديحوتو «ةيهولألا ديحوتو «ةيبوبرلا ديحوت :ةثالثلا هعاونأب
 . تافصلاو

 ١ - ةيبوبرلا ديحوت :
 وهو ملاعلل قلاخلا وه هدحو هللا نأب رارقإلا هنإف : ةيبوبرلا ديحوت امأف

 عونلا ادې رارقإلاو «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وهو تلا « ييحمل ا ءربدملا

 نئلو# : ىلاعت لاق اك ممألا نم دحأ هيف عزاني داكي ال رطفلا يف زوكرم
 قلخ نم مهتلأس نئلو» ااا نلوقيل مهقلخ نم مهتلأس

 نم لقو# : ىلاعت لاقو . 4 ميلعلا زيزعلا نهقلخ نلوقيل ضرألاو تاومسلا
 . 4 هلل نولوقيس.ميظعلا شرعلا برو عبسلا تاومسلا بر

 ةيبوبرلاب هلل نوفرتعي مهنأ نيكرشملا نع هللا ركذي .ريثك نآرقلا يف اهو

 دحجيو ةيوبرلا ديحوت ركني ملو «ةتامإلاو ءايحإلاو قزرلاو قلخلاب دارفنالاو
 هب مهفارتعا عم برلا راكنإب اورهاظت ةيرشبلا ةعومجملا نم ذاوش الإ برلا

 اك «ةرباكملا باب نم وه امنإ هل مهراكنإو « مهولق ةرارقو مهسفنأ نطاب يف
 هبطاخ دقو # يريغ هلإ نم مكل تملع امإ» : لاق هنأ نوعرف نع هللا ركذ

 تاومسلا بر الإ ءالؤه لزنأ ام تملع دقل) : هلوقب مالسلا هيلع ىسوم
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 الظ مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو# :ىلاعت لاقو (رئاصب ضرألاو
 اك . مهنم ةرباكم كلذ |منإو ةجح ىلإ مهدوحج يف اودنتسي ل مهو 4 «اولعو
 الإ انكلهي امو ايحنو تومن ايندلا انتايح الإ يه ام اولاقو# :ىلاعت لاق
 ملع نع اوركني مل مهف «نونظي الإ مه نإ ملع نم كلذب مهل امو رهدلا
 ةف الواقع الو عمس الو ناکا لع ملت

 هللا ةينادحو ىلع ًادهاش ثداوحلا نم هيف يرجي امو نوكلا اذه ناك الو
 «ثدح نم امل دبال ثداوحلاو .قلاخ نم هل دبال قولخملا ذإ «هتيبوبرو

 اوقلخ مأ.نوقلاخلا مه مأ ءىش ريغ نم اوقلخ مأ# :ىلاعت لاق اک
 . * ضرألاو تاومسلا

 : رعاشلا لاقو

 دحاوهنأىلعلدت .. ةياهلءىش لك ينو

 نوركنملا ءالؤه برطضا «ةقيقحلا هذه نع باوج نم 00 ناك الل
 يتلا ةعيبطلل ةجيتن دجو ماعلا اذه نولوقي ةراتف .مهتبوجأ يف ىف قلاخلا دوجول
 تانئاكلا هذهف .«تادامحلاو ناويحلاو تابنلا نم ءايشألا تاذ نع ةرابع يه

 نع ةرابع يه :نولوقي وأ ءاهسفن تدجوأ يتلا يهو ةعيبطلا يه مهدنع
 ةسالمو ةسوبيو ةبوطرو ةدوربو ةرارح نم اهصئاصخو ءايشألا تافص
 هذه دلاوتو جوازتو ومنو نوكسو ةكرح نم تايلباقلا هذهو «ةنوشخو
 تدجوأ يتلا يهو -مهمعزب -ةعيبطلا يه تايلباقلا هذهو تافصلا

 رابتعالاب ةعيبطلا نأل ؛نيرابتعالا الك ىلع لطاب لوق اذهو ءءايشألا
 ء|سلاو ضرألا تقلخ ضرألاف ,ةقولخمو ةقلاخ نوكت مهوق دح ىلع لوألا

 هع قلخلا رودص ناک اذإو تم ادو ادر يلا تقلع
 «ةلاحتسا دشأ يناثلا رابتعالاب هتلاحتساف ءاليحتسم رابتعالا اذهب ةعيبطلا
 نأل ؛ىلوأ باب نم هتفص زجعف هقلخ نع ءيشلا تاذ تزجع اذإ هنأل
 ةرقتفم يهو هقلخت فيكف «هب موقت يذلا لا طبترم ةفصلا دوجو

 . هيلإ
 م
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 ًاضيأو «ةفصلا ثودح مزل فوصوملا ثودح ناهربلاب تبث اذإو
 ةميظعلا لاعفألا امنع ردصت فيكف «ةضح ةلآ يهف اه روعش ال ةعيبطلاف

 «طابترالا ةياغ يفو ةمكحلا ةياهن يفو .ناقتإلاو عادبإلا ةياغ يف يه يتلا

 «ةفداصملا قيرط نع أشنت تانئاكلا هذه نإ لوقي نم ةدحالملا ءالؤه نمو

 روهظ ىلإ يدؤي ةفداصملا قيرط نع تايئزجلاو تارذلا عيمجت نأ ىنعمب

 لوقعلا هدرت لطاب لوق اذهو «ةمكح الو 0

 ريسو هئامسو هضرأو هكالفأب مظنملا نوكلا اذه ىلإ ترظن اذإ كنإف «رطفلاو
 ردصي نأ نكمي ال هنأ كل نيبت بيجعلا ميظنتلاو ةقدلا هذه هيف تاقولخملا

 . ميكح قلاخ نع الإ

 ىلع رئاد بالود يف لوقت اذام : دحاجلا لطعملا لسف : ميقلا نبا لاق

 «هغلبأو ريدقت نسحأ هتاودأ تردقو ‹ هبيكرت مكحأو هتالا تمكحأ دقو رهن

 ىلع لعج دقو درر كج اب مو اا

 كلت يفو اهتجاح اهيقسي عورزلاو راثلا عاونأ ا

 اهحلاصم عيمجب مايقلاو اهدهعتو اهتاعارم نسحيو اهثعش ملي نم ةقي
eبسحب جراخملا نسحأ ىلع ذاذجلا دنع اهتميق مسقي مث  

 اذكه همسقيو «هب قيلي ام مهنم فنص لکل مسقيف « م ارور ضو مهتجاج

 دوجو قفتا لب «ربدم الو راتخ الو عناص الب اقافتا اذه ىرتأ «ماودلا ىلع

 ربدم الو ميق الو لعاف ريغ نم اقافتا كلذ لكو ةقيدحلاو بالودلا كلذ

 يذلا امو ؟هب كيتفي يذلا امو ؟ناك ول كلذ يف كلقع كل لوقي ام ىرتفأ

 رئاصب ال ًايمع ًابولق قلخ نأ ميكحلا زيزعلا ةمكح نم نكلو ؟هيلإ كدشري

 انيعأ قل [ىةيميهبلا تاناويحلا ةيؤر الإ ةرهانلا تانآلا هذه ىرت الف امل

 . هللا همحر همالك ىهتنا . اه راصبأ ال

 ةيهولآلاف «ةدابعلا عاونأ عيمجب ىلاعت هللا دارفإ وه : ةيهولألا ديحوت
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 نم عونلا اذه ىمسي اذهلو .دوبعملا : هأنعم هلإلاو «ةدابعلا :اهانعم

 . ةدابعلا ديحوتب ديحوتلا
 هتئطو دق اللذم ناك اذإ «دبعم قيرط لاقي «لذلا : ةغللا ف ةدابعلاو

 . مادقألا

 عم كلذ يف ءاملعلا تارابع تفلتخا دقف : ًاعرش ةدابعلا ىنعم امأو
 دارطا ريغ نم اعرش هب رمأ ام : اهنأب مهنم ةفئاط اهفرعف « ىنعملا ىلع مهقافتا
 “لاك عم بحلا لاك :اهنأب مهضعب اهفرعو .يلقع ءاضتقا الو يفرع
 لكل عماج مسا اهنأب : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش اهفرعو ,عوضخلا
 فيرعتلا اذهو . ةرهاظلاو ةنطابلا لامعألاو لاوقألا نم هاضريو هللا هبحب ام

 نألف عوضخلا عم بحلاب اهفرع نمو «ةدابعلا يف لخاد هلك نيدلاف

 . هل كيرش ال هدحو هل هتدابع نانمضتي هل هلذو هبرل دبعلا ةبحمف .هتعاط

 نمضتت يهو «بحلا ىنعمو لذلا ىنعم نمضتت اهم رومأملا ةدابعلاف

 قلعت نمف ءاهعاهتجا نم دبالو «فوخلاو ءاجرلاو ةبحملا» : يه ناكرأ ةثالث
 . ةدابعلا مامت هلل ادباع نكي مل طقف اهنم دحاوب

 هدحو ءاجرلاب هتدابعو ‹ ةيفوصلا ةقيرط ئه طقف بحلاب هللا ةدابعف

 . جراوخلا ةقيرط طقف فوخملاب هتدابعو « ةئجرملا ةقيرط
 عضخ مو ًائيش بحأ نمف ,ةدابع نوكت ال عوضخلا نع ةدرفنملا ةبحملاو

 درفنملا عوضخلا نأ اى ,هقيدصو هدلو ناسنإلا بحي اى «ادباع نكي مهل

 : هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق )0(
 نابطق امه هدباع لذ عم ٠.0302 هح ةياغ نمحرلا ةدابعو
 نابطقلا تماق ىتحرادام .٠. رئاد ةدابعلا كلف امهيلعو



 اذهلو «هرشل ًءاقتا ملاظ وأ ناطلسل عضخب نمك ةدابع نوكي ال ةبحملا نع

 هللا نوكي نأ بجي لب < «ىلاعت هللا ةدابع يف رخآلا نع امهدحأ يفكي ال

 . ءيش لك نم مظعأ هدنع هللا نوكي نأو « ءيش لك نم دبعلا ىلإ بحأ

 نم قلخلا قلخ يتلا يهو هل ةيضرملاو هلل ةبوبحملا ةياغلا يه ةدابعلاو

 لسرأ او «نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو# : ىلاعت لاق ا اهلجأ

 هللا اودبعانأ ًالوسر ةمأ لك يف انثعب دقلو» : ىلاعت لاق امك «لسرلا عيمج

PT 

 : ةريثك عاونأ اه ةدابعلاو

 ءةنامألا ءادأو ءثيدحلا قدصو .جحلاو «مايصلاو ,ةاكزلاو «ةالصلاف

 يبنلاو فورعملاب رمألاو «دوهعلاب ءافولاو «ماحرألا ةلصو «نيدلاولا ربو

 ماتيألاو ناويحلا ىلإ ناسحإلاو «نيقفانملاو رافكلل داهجلاو ءركنملا نع

 ركذلاو ءاعدلاو « مئاهبلاو نييمدآلا نم كولمملاو ليبسلا نباو نيكاسملاو

 ةيشخو «هلوسر بحو هللا بح كلذكو «ةدابعلا نم كلذ لك :ةءارقلاو
 ةذاعتسالاو رذنلاو حبذلا كلذكو «ةدابعلا نم كلذ لك «هيلإ ةبانإلاو هللا

 ال هدحو هلل اهعاونأ عيمجب ةدابعلا فرص بجيف «ةثاغتسالاو ةناعتسالاو

 رذن وأ حبذ وأ هللا ريغ اعد نمك هللا ريغل أيش اهنم فرص نمف هل كيرش

 ردقي ال اميف رضاح ىحب وأ بئاغوأ تيمب ثاغتسا وأ ناعتسا وأ هللا ريغل

 الإ رفغي ال يذلا تنذلا بنذأو سكألا كرشلا كرشأ دقف هللا الإ هيلع

 يبنل وأ رجح وأ رجشل وأ منصل ةدابعلا نم عونلا اذه فرص ء ءاوس «ةبوتلاب

 ةحرضألا دنع مويلا لعفي امك تيم وأ يح ءايلوألا نم يلول وأ ءايبنألا نم

 كلم ال دحأ هتدابع يف هعم كرشي نأ ىضري ال هللا نإف .روبقلا ىلع ةينبملا

 نأ رفغي ال هللا نإ# : ىلاعت لاق ‹ مهريغ الو يلو الو لسرم يبن الو برقم

 الو :ىلاعت لاقو «ادحأ هللا عم اوعدت الف# :ىلاعت لاقو «هب كرشي

 . )ایش هب اوكرشت

 ؟۱



 دبعت ًاناثوأ دالبلا ضعب يف مويلا روبقلا تذختا دقف ديدشلا فسألا عمو
 ناكم يأ يف هللا ريغ مهدحأ وعدي دقو «مالسإلا نوعي نمت هللا نود نم
 .یشب هتأجافم وأ همايق دنع هللا لوسراي لوقي نمک بق دنع نكي مل ولو
 اولاق كلذ نع اوبن اذإو «نالفاي وأ هللا لوسراي ددملا :لوقي وأ .بيرغ
 نوحلاص سانأ ءالّؤه نكلو ءىش رمألا نم مهل سيل ءالؤه نأ ملعن نحن
 -اوسانت وأ ءالؤه يسنو « مهتعافشو مههاجب بلطن نحنو هللا دنع هاج مه
 نآرقلا يف هللا هركذ اك .نيكرشملا لوق هنيعب اذه نأ -نارقلا نوءرقي مهو
 نولوقيو مهعفني الو مهرضي الام هللا نود نم نودبعيو# :ىلاعت هلوق يف
 يف الو تاومسلا يف ملعي ال اب هللا نوئبنتأ لق هللا دنع انؤاعفش ءالؤه
 صلاخلا نيدلا هلل الأإ# : ىلاعت هلوقو «نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس ضرألا
 هللا نإ ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو
 «رافك بذاك وه نم يده ال هللا نا نوفلتخي هيف مه اميف مهنيب مكحي

 نيبو مهنيب طئاسو درجم ءايلوألا ءالؤه نأ نودقتعي مهو ةبذك ارافك مهامسف
 .(مهمولق تبهباشت) مويلا روبقلا دابع هلوقي ام اذهو مهجئاوح ءاضق يف هللا
 «سانلل هونيبيو عينشلا كرشلا اذه اوركني نأ مالسإلا ءالع ىلع بجاولاف
 دقو ءاهنم دجاسملا ريهطتو ناثوألا هذه مده نيملسملا ماكح ىلع بجاولاو

 نمو ءاورذنأو اورذحو هنع اوهنو كرشلا اذه نيحلصملا ةمئألا نم ريثك ركنأ
 ,باهولادبع نب دمحم خيشلاو .هذيمالتو ةيميت نبا مالسإلا خيش : ءالؤه
 «يناكوشلا يلع نب دمحم خيشلاو ,يناعنصلا ليعاسإ نب دمحم خيشلاو
 لوقي كلذ يفو ءانيديأ نيب مهتافلؤم هذهو اثيدحو اميدق ةمئألا نم ريثكو
 اهنيسحتو روبقلا ةينبأ دييشت نم ىرس مكو :راطوألا لين يف يناكوشلا مامإلا
 رافكلا داقتعاك ةلهجلا داقتعا اہنم ,مالسإلا امل يكبي دسافم نم

 .ررضلا عفدو « عفنلا بلج ىلع ةرداق اهنأ اونظف كلذ مظعو , مانصألل

 اهنم اولأسو «بلاطملا حاجنل أجلمو جئاوحلا ءاضق بلطل ادصقم اهولعجف
 ءاوثاغتساو اهم اوحسمتو لاحرلا اهيلإ اودشو ممر نم دابعلا هلأسي ام
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 «هولعف الإ مانصألاب هلعفت ةيلهاجلا تناك ام ائيش اوعدي مل مهنإ : ةلمجلابو

 a عينشلا ركنملا اذه عمو «نوعجار هيلإ انإو هلل انإف

 الو اريمأ لر ل والا ال فينحلا نيدلل ةيمح راغيو هلل بضغي نم

 نم اريثك نأ هعم كشي ال ام رابخألا نم انيلإ دراوت دقلو ءًاكلم الو ًاريزو

 فلح همصخ ةهج نم نيمي هيلع تهجوت اذإ مهرثكأ وأ نييروبقلا ءالؤه
 ينالفلا يلولا كدقتعمو كخيشب فلحا : كلذ دعب هل ليق اذإو ءارجاف هللاب

 نأ ىلع ةلادلا ةلدألا نيبأ نم اذهو « قحلاب فرتعاو ىبأو أكلتو مثعلت

 ةثالث ثلاث وأ نينثا يناث ىلاعت هنإ :لاق نم كرش قوف غلب دق مهكرش

 ءرفكلا نم دشأ مالسإلل ٍءزر يأ نيملسملا كولم ايو نيدلا ءاملع ايف

 اهب باصي ةبيصم يأو « هللا ريغ ةدابع نم هيلع رضأ نيدلا اذهل ءالب يأو
 اذه راكنا نكي مل نإ هراكنا بجي ركنم يأو «ةبيصملا هذه لدعت نوملسملا

 . ابجاو نيبلا كرشلا
 يدانت نمل ةايح ال نكلو E ايح تيدان ول تعمسأ دقل

 دامر يف خفنت تنأ نكلو ,E تءاضاأ اهم تت اراق قلو

 امم دشأ راصو هدعب ءالبلا داز دقو هللا همحر يناكوشلا مالك ىهتنا

 . ميظعلا للعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .فصو

 : سكعلاو ةيبوبرلا ديحوتب ةيهإلا ديح وت ةقالع

 .ةيهلالا ديحوتل مزلتسم ةيبوبرلا ديحوت ل نيعونلا دحأ ةقالعو

 .هب مايقلاو ةيملإلا ديحوتب رارقإلا بجوي ةيبوبرلا ديحوتب رارقإلا نأ ىنعمب

 ال هدحو هدبعي نأ هيلع بجو هرومأ 0 هقلاخو هبر هللا نأ فرع نمف

 ديحوت نأ ىنعمب ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم ةيهولألا ديحوتو «هل كيرش

 هب كرشي ملو هدحو هللا دبع نمف «ةيهولألا ديحوت نمض لخدي ةيبوبرلا

 ليلخلا مي ميهاربإ لاق | هقلاخو هبر وه هنأ دقتعا دق نوكي نأ دب الف ًائيش

 .نومدقألا مكؤاباو متنأ.نودبعت متنك ام متي ةيأرفأ# : مالسلاو ةالصلا هيلع

 فب



 ينمعطي وه يذلاو. نيدهي وهف ينقلخ يذلا« نيملاعلا بر الإ يل ودع مهن

 عمطأ يذلاو. نييحي مث ينتيمي يذلاو. نيفشي وهف تضرم اذإو. نيقسيو

 « نيدلا موي يتئيطخ يل رفغي نأ

 دحأ نوكيو ىنعملا يف ناقرتفيف اعم ناركذي ةرات ةيهولألاو ةيبوبرلاو
 هلإ .سانلا كلم.سانلا برب ذوعأ لقوم : ىلاعت هلوق يف اك «رخآلل |يسق
 ىنعم نوكيو قلخلا يف فرصتلا كلالا وه برلا ىنعم نوكيف «سانلا
 نع ادرفم امهدحأ ركذي ةراتو .هدحو ةدابعلل قحتسملا قحب دوبعملا هن أ هلإلا

 ؟كبر نم :ريقلا يف تيملل نيكلملا لوق يف امك« ىنعملا يف ناعمتجيف رخآلا

 مهرايد نم اوجرخأ نيذلا# : ىلاعت هلوق يف اكو .كقلاخو كهإ نم هانعمو
 ابر يغبأ هللا ريغأ لق# :ىلاعت هلوقو # هللا انبر اولوقي نأ الإ قح ريغب

 . «اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ# : هلوقو

 نم لسرلا هيلإ تعد يذلاو .ةيهلإلا يه تايآلا هذه يف ةيبوبرلاف
 0 ممألا روهمج هب رقي ةيبوبرلا ديحوت نأل ؛ ةيهولألا ديحوت وه نيعونلا
 ال هدحو هب رارقإلاو .طقف رهاظلا ف هوركنأ ةقيلخلا نم ذاوش الإ هركني

 نيذلا نوكرشملا هب رقأو «ينتيوغأ اب بر لاقإ» سيلبإ هب رقأ دقف « يفكي
 لاق امك «تانيبلا تايآلا كلذ ىلع تلد اك للك هللا لوسر مهيف ثعب
 ةيبوبرلا ديحوتب رقأ نمف (هللا نلوقيل مهقلخ نم مهتلأس نئلوإ# : ىلاعت
 دبعي الف ةيهولألا ديحوتب رقي ىتح هلام الو همد مرحي ملو السم نكي مل طقف
 ديحوتلا نأ ةيفوصلاو مالكلا ءاملع همعزي ام نالطب نيبتي اذمو .هللا الإ

 راص كلذب رقأ نمو «ربدملا قلاخلا وه هللا نأب رارقإلا وه دابعلا نم بولطملا
 ب دئاقعلا يف اهوفلأ يتلا بتكلا يف ديحوتلا نوفرعي اذهلو ءاملسم مهدنع
 رارقإلا وه ديحوتلا :الثم نولوقي ثيح طقف ةيبوبرلا ديحوت ىلع قبطتني
 .ةيبوبرلا ديحوت ةلدأ نودروي مث < خلا . . . قزارلا قلاخلا هنأو هللا دوجوب
 نوررقي نيذلا نيملكتملا ةماع نإف : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ,عاونأ ةثالث ديحوتلا اولعجي نأ مهتياغ رظنلاو مالكلا بتك يف ديحوتلا
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 هل هيبش ال هتافص يق دحاوو .هل ميسق ال هتاذ يف دحاو وه : نولوقيف

 ,ثلاثلا وه مهدنع ةثالثلا عاونألا رهشأو «هل كيرش ال هلاعفأ يف دحاوو

 اب كلذ ىلع نوجتحي مهو والا قلاخ نأ وهو «لاعفألا ديحوت وهو

 ‹بولطملا as نأ نونظيو ءاهريغو عنامتلا ةلالد نم هنوركذي

 ةردقلا ةيهولألا ىنعم اولعجي ىتح هللا الإ هلإ ال :انلوق ىنعم وه اذه نأو

 لك دوب مهلا ا تشل انآ نا , عارتخإلا يلع

 ىتح ءيش لك قلاخ هللا نأب نورقي اوناك لب ءاذه يف هنوفلاخي اونوكي مل الوأ

 . نوكرشم اذه عم مهو ءاضيأ ردقلاب نورقي اوناك مهأ

 نأ دقتعا نم ىلع درلا يف حضاو وهو هللا همحر خيشلا م الك اذه

 هلوق اذه ديؤيو «ةيبوبرلا ديحوتب رارقإلا وه قلخلا ا ديحوتلا

 + توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعأ نا ر ةمأ لك يف انثعب دقلو# : ىلاعت

 انإو ءاذهب نورقم مهخأل ؛ قلاخلا وه هللا نأ اورقأ مهممأل اولوقي مل لسرلاف

 0 اوبنتجاو هللا 3 7 اولاق

a ST My 

 وهو «ةيبوبرلا ديحوت درجم ديحوتلاب دارملا سيلو :لاق نأ ىلإ . . .هايإ

 ا ل ا

 ةياغ اوتبثأ دقف ليلدلاب كلذ اوتبثأ اذإ مهن أ ءالؤه نظيو ‹فوصتلاو

 . ديحوتلا ةياغ يف اونف دقف «هيف اونفو 3 اودهش اذإ مهنأو «ديحوتلا

 لك نع ههزنو تافصلا نم ىلاعت برلا هقحتسي اب رقأ ول لجرلا نإف
 دهشي ىتح «ادحوم نكي مل ءيش لك قلاخ هدحو هنأب رقأو هنع هزني ام

 .ةدابعلل قحتسملا هلإلا وه هدحو هللا نأب رقيف ءهدحو هللا الإ هلإ ال نأ

 يذلا دوبعملا هولأملا وه : هلآلاو هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب 0

 هلإلا رسف اذإف ءعارتخاالا ىلع رداقلا ىنعمب هلإلا سيلو «ةدابعلا قحتسي

 .هلإلا فصو صخأوه ىنعملا اذه نأ دقتعاو عارتخالا ىلع رداقلا ىنعمب
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 ةملكتم نم هلعفي نم كلذ لعفي امك ديحوتلا يف ةياغلا وه اذه تابثإ لعجو
 ةقيقح اوفرعي مل ءالؤهو هعابتأو نسحلا يآ نع هنولوقي يذلا وهو « ةيتافصلا
 . هد هلوسر هب هللا ثعب يذلا ديحوتلا

 اوناكو « ءيش لك قلاخ «هدحو هللا نب نيرقم اوناك برعلا يكرشم نإف

 «نوكرشم مهو الإ هللاب مهرثكأ نمؤي امو# : ىلاعت لاق درت ادع ف

 : نولوقيف ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهلأست :فلسلا نم ةفئاط لاق
 .هريغ نودبعي اذه عم مهو « هللا

 هلل نولوقيس.نوملعت متنك نإ اهيف نمو ضرألا نمل لق# : ىلاعت لاق

 .ميظعلا شرعلا برو عبسلا تاومسلا بر نم لق.نوركذت الفأ لق

 راجي الو ريجي وهو ءيش لك توكلم هديب نم لق.نوقتت الفأ لق هلل نولوقيس

 0 م

 السر مطر ديف ياعيون ا
 نيذلا ءاعفشلا اوتبثأو ءيش لك قلاخ هللا نأب اورقأ نيكرشملا ةماعو

 نم ناك اذهو : هللا ههر لاق نأ ىلإ 5 ا هل اولعجو هب مهنوكرشي

 ار ر ارش یار رر کاو ریال اجيب ی رھ عد

 تدقتعا اذإ كرشلا امنإ ءكرشب سيل اذه نإ : لوقي مث اهيلإ برقتيو اه
 مولعملا ¿ نمو ءاكرشم نكأ 1 ةطيباوو ان ا اذإف 18 ريدك اهنأ

 ءةدابعلا i اهيلإ نوبرقتي یل روبقلا دابع ا اذهو : تلق
 انإو ربدتو قلخت اهنأ اهيف دقتعن ال اننأل ؛كرشب سيل اذه :نولوقيو
 . اماحصأب لسوتن طئاسو اهانلعج

 فا



 ةيهلإلا ديحوت ىلإ ةوعدلا ىف نآرقلا بيلاسأ

 يف مهرظنو مهرطف بجومب سانلا هب رقأ دق ةيبوبرلا ديحوت ناك امل

 نم هبحاص يجني الو هللاب نايالل يفكي ال هدحو هب رارقإلا ناكو نوكلا

 متاخ ةوعد ًاصوصخ ةيهلإلا ديحوت ىلع لسرلا تاوعد تزكر باذعلا
 ل سانا ل نكت مالسلا لضفأ مهيلعو هيلع دمحم انيبن لسرلا

 هنم نورفني اوناكف هاوس ام ةدابع كرتو هللا ةدابعل ةنمضتملا «هللا الإ هلإ الو

 عم اولواحو 4 باجع ءيشل اذه نإ ادحاو اهِإ ةحلآلا لعجأ# :نولوقيو

 واسال ةدابع نيبو مهنيب ليو ةوعدلا هذه كرتي نأ ةي لوسرلا

 ةالصلا هيلع وهو ةرات بيهرتلابو ةرات بيغرتلاب لئاسولا لك هعم كلذ

 كرتأ نأ ىلع يلامشب رمقلاو ينيميب سمشلا اوعضو ول هللاو) : لوقي مالسلاو
 الر هللا تايأ تناكو (هنود كلهأ وأ هللا هرهظي ىتح هكرتأ ال رمألا اذه

 نيهاربلا ةماقإو نيكرشملا تاهبش ىلع درلاو ديحوتلا اذه ىلإ ةوعدلاب هيلع

 ديحوت ىلإ ةوعدلا يف نارقلا بيلاسأ تعونت دقو هيلع مه ام نالطب ىلع

 . ةيهلإلا

 -: كلذ نمف :اهنم ةلمح ركذن نحن اهو

 اودبعاو# : ىلاعت هلوق يف (ى هاوس ام ةدابع كرتو هتدابعب هناحبس هرمأ ١-

 يذلا مكبر اودبعا سانلا اأ اي : هلوقو «ائيش هب اوكرشت الو هللا
 متنأو ًادادنأ هلل اولعجت الف : هلوق ىلإ «مكلبق نم نيذلاو مكقلخ
 . #نوملعت

 اموإ» : ىلاعت هلوق يف اک هتدابعل قلخلا قلخ هنأ هناحبس هرابخإ اهنمو ۲
 . #نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ

 نع يبغلاو هتدابع ىلإ ةوعدلاب لسرلا عيمج لسرأ هنأ هرابخإ : اهنمو ۳
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 اودبعا نأ ًالوسر ةمأ لك يف انثعب دقلو# : ىلاعت هلوقك هاوس ام ةدابع
 . 4 توغاطلا اوبنتجاو هللا

 ريبدتلاو قلخلاو ةيبوبرلاب هدارفناب ةيهإلا ديحوت ىلع لالدتسإلا اهنمو
 مكقلخ يذلا مكبر اودبعا سانلا اأ ای :هناحبس هلوق يف اک

 . 4 قلخي ال نمك قلخي نمفأ# : هلوقو .نهقلخ يذلا هلل اودجساو

 لامكلا تافصب هادرفناب هناحبس هتدابع بوجو ىلع لالدتسإلا اهنمو
 ربطصاو هدبعاف# : ىلاعت هلوق يف امك نيكرشملا ةملا نع كلذ ءافتناو
 اہ هوعداف ىنسحلا ءاسألا هللو#» : هلوقو «ايمس هل ملعت له هتدابعل

 دبعت مل تبأ اي : هيبأل لاق هنأ مالسلا هيلع ميهاربإ هليلخ نع هلوقو
 ال مهوعدت نإ : هلوقو «ائيش كنع ىنغي الو رصبي الو عمسي الام

 مهيلح نم هدعب نم ىسوم موق ذختاوإ» : هلوقو .# مكءاعد اوعمسي
 . «اليبس مده الو مهملكي ال هنأ اوري ملأ راوخ هل ادسج الجع

 ائيش قلخي الام نوكرشيأ# : ىلاعت هلوقك نيكرشملا ةحلآل هزيجعت : اهنمو
 هلوقو * نور صني مهسفنأ الو ارصن مهل نوعيطتسي الو.نوقلخي مهو

 رضلا فشك نوكلمي الف هنود نم متمعز نيذلا اوعدا لق# : ىلاعت

 ال ام هللا نود نم نودبعيو# :ىلاعت هلوقو .اليوحت الو مكنع
 هلوقو .«نوعيطتسي الو ائيش ضرألاو تاومسلا نم اقزر مهل كلمي

 نم نوعدت نيذلا نإ هل اوعمتساف لثم برض سانلا اأ اي : ىلاعت

 ال اعيش بابذلا مهبلسي ناو هل اوعمتجا ولو ًابابذ اوقلخي نل هللا نود
 . #4 بولطملاو بلاطلا فعض هنم هوذقنتسي

 لاق# : ىلاعت هلوقك هللا ريغ نودبعي نيذلا نيكرشملا هيفست :اهنمو

 الو مكل ف O لا ا

 نمم لضأ نمو# : ىلاعت هلوقو ,.«نولقعت الفأ هللا نود نم نودبعت
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 مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي ال نم هللا نود نم اوعدي

 . ‰نولفاغ

 نم عم مهام نايبو هللا ريغ نودبعي نيذلا نيكرشملا ةبقاع نايب : اهنمو

 يا حلا لا

 اعيمج هلل ةوقلا نأ باذعلا نوري ذإ اوملظ نيذلا ىري ولو# : ىلاعت

 اوأرو اوعبتا نيذلا نم اوعبتا نيذلا أريت ذإ.باذعلا ديدش هللا نأو

 ًاربتنف ةرك انل نأ ول اوعبتا نيذلا لاقو.بابسألا مهب تعطقتو باذعلا

 مه امو مهيلع تارسح مهلاعأ هللا مهيري كلذك انم اوءربت اک مہنم

 مككرشب نورفكي ةمايقلا مويو# : ىلاعت هلوقو .#رانلا نم نيجراخب

 هللا نود نمو عدي نم لضأ نموإ : هلوقو ««ريبخ لثم كئبني الو
 رشح اذإو.نولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي ال نم

 : ىلاعت هلوقو «* نيرفاك اب اوناكو ًءادعأ مهل اوناك سانلا

 .نودبعي اوناك مكايإ ءالؤهأ ةكئالملل لوقي مث ًاعيمج مهرشحي مويوإ»

 مهب مهرثكأ نجلا نودبعي اوناك لب مهنود نم انيلو تنأ كناحبس اولاق

 تلف بلا ميرم نبا ىسيعاي هللا لاق ذإ8 : ىلاعت هلوقو «نونمؤم

 نأ يل نوكي ام كناحبس لاق هللا نود نم نيه يمأو ينوذختا سانلل

 :ة ل سیل اف لوقأ

TG 

 هدنع دحأ عفشي الو هنم الإ بلطت ال هناحبس هل كلم ةعافشلا نأب

 نم اوذختا مأ# : : هناحبس لاق « .هل عوفشملا نع هاضر دعب هنذإب الإ

 م را ءاعفش هللا نود 0

 اذ نم# : هناحبس هلوقو * ضرألاو تاومسلا كلم هل اعيمج ةعافشلا

 تاومسلا يف كلم نم مكو# :هلوقو «هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا

 ىضريو ءاشي نمل هللا نذأي نأ دعب نم الإ ائيش مهتعافش ينغت ال 4
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 هنم الإ بلطت ال هدحو هكلم ةعافشلا نأ تايآلا هذه يف هناحبس نيبف
 .هل عوفشملا نع هاضرو عفاشلل هنذإ دعب الإ لصحت الو

 عفن مهنم لصحي ال هنود نم نيدوبعملا ءالؤه نأ هناحبس نيب هنأ :اهنمو ١ ١-
 يف اك ةدابعلل حلصيال هنأش اذه نمو «هوجولا عيمج نم مهدبع نمل
 لاقثم نوكلمي ال هللا نود نم متمعز نيذلا اوعدا لق : ىلاعت هلوق
 نم مهنم هل امو كرش نم امهيف مهل امو ضرألا يف الو تاومسلا يف ةرذ
 . هل نذأ نمل الإ هدنع ةعافشلا عفنت الو.ريهظ

 نالطب اهب حضتي نآرقلا يف ةريثك ةلثمأ برض هناحبس تا ااا
 ءامسلا نم رخ |نأكف هللاب كرشي نمو# : هناحبس هلوق كلذ نم كرشلا

 هناحبس هبش «قيحس ناكم يف حيرلا هب يوهت وأ ريطلا هفطختف

 ديحوتلا كرات هبشو «ءامسلاب هفرشو هتعسو هعافتراو هولع يف ديحوتلا
 ىلإ ناميإلا جوأ نم طقس هنأل نيلفاس لفسأ ىلإ ءامسلا نم طقاسلاب
 .هءاضعأ قزمت ىتلا ريطلاب هقلقت يتلا نيطايشلا هبشو .رفكلا ضيضح
 .ديعب ناكم يف هب يمرت يتلا حيرلاب قحلا نع هدعبي يذلا هاوه هبشو
 نايبل هناحبس هللا اهركذ نآرقلا يف ةريثك ةلثمأ نم دحاو لاثم اذه
 اذه يف هانقس امو .ةرخآلاو ايندلا يف كرشملا ةراسخو كرشلا نالطب
 كرشلا لاطبإو ةيهالا ديحوت ىلإ ةوعدلا يف نآرقلا بيلاسأ نم سردلا
 ريثكلا ريخلا دجيل ربدتب نارقلا أرقي نأ الإ ملسملا ىلع امو ريثك نم ليلق
 بلق يف ديحوتلا ةديقع خسرت يتلا ةعطاسلا نيهارلاو ةعنقملا ةلدألاو
 . ةهبش لك هنم علتقتو نمؤملا



 ةيهولألا ديحوت ىف كرشلا ثودح

 لطابلا ني داي اه فرب نأ ىلا فرعي اا للا نم تراقب
 : لاقي (ى «هبنتجیل

 ب ا لا نعم ا ا ااف

 لوسر نولأسي سانلا ناك) : لوقي هنع هللا يضر ناهيلا نب ةفيذح ناكو

 ريمأ لوقيو (هيف عقأ نأ ةفاحم رشلا نع هلأسأ تنكو ريخلا نع لي هللا

 مالسإلا ىرع ضقنت نأ كشوي) : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا

 ليلخلا لاق كلذ لبقو (ةيلهاجلا فرعي ال نم مالسإلا يف أشن اذإ ةورع ةورع

 دبعن نأ ينبو ينبنجاو انما دلبلا اذه لعجا برو : ا و

 نم فوخلا ةدش بجوي ام اذهف «سانلا نم ًاريثك نللضأ نبنإ.مانصألا
 لا ةا تمم كرشلا

 حبذلاو ءاعدلاك : هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ءيش فرص وه كرشلاف

 . هللا الإ هيلع ردقي ال |هيف هللا ريغب ةناعتسإلاو ةثاغتسإلاو رذنلاو

 كرشلاو « مدا ينب يف ليصأ وهو «ةدابعلاب ىلاعت هللا دارفإ وه : ديحوتلاو

 نييبنلا هللا ثعبف ةدحاو ةمأ سانلا ناك# : ىلاعت هللا لاق ,هيلع ءىراط

 ايف سانلا نيب مكحيل قحلاب باتكلا مهعم لزنأو نيرذنمو نيرشبم
 ةرشع حونو مدا نيب ناك) :|هنع هللا يضر سابع نبا لاق هيف اوفلتخا

 وه لوقلا اذه : : هللا همحر ميقلا نبا لاق (مالسإلا ىلع مهلك نورق

 ثدح ام لوأو رشک نبا اضيأ لوقلا اذه ححصو ةيآلا يف حيحصلا

 نرذت ال اولاقو# : نيحلاصلا يف اولغ نيح حون موق يف ضرألا يف كرشلا

 يف يراخبلا لاق ارسنو قوعيو ثوغي الو اعاوس الو اًدو نرذت الو مكتهلا

 نم نيحلاص لاجر ءامسأ هذه) : نع هللا يضر سابع نبا نع هحيحص
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 رم دعا ل ملا نبا لاق (تدبع 0 ينو كناوأ كله

 ا ءاور يذلا رثألا اذه نمو «مهودبعف دمألا

 ىلع اهبصنو مهروصب ظافتحإلاو مهايإ مهريوصتو نيحلاصلا يف حون موق
 ناردجلا ىلع روصلا قيلعت ةروطخو ريوصتلا ةروطخ كردن هنم . سلاجملا
 ىلإ سانلاب لوؤي كلذ نأو « عراوشلاو نيدايملا يف ليثاتلا بصن ةروطخو

 ىلإ كلذ يدؤيف ةبوصنملا ليثاتلاو روصلا كلت ميظعت روطتي ثيحب كرشلا
 . حون موق يف ثدح |ک اهتدابع

 دشأب مهدعوتو نيروصملا نعلو ريوصتلا رحب مالسإلا ءاج اذهلو

 ًاداعتباو كرشلا ةعيرذل انف .ةمايقلا موي اباذع سانلا كش مهنأو ديعولا

 . لجو زع هللا قلخ ةاهاضم نع

 مدا ينب ب ءاوغإ ىلع هللا هنعل ناطيشلا نصرت یا هذه نم كردنو

 0 ىوعدو فطاوعلا لالغتسإ ةيحان نم مهيتأي دق هنأو “م ° هركمو

 ىلإ مهاعد مهل مهتبحمو نيحلاصلاب مهعولو حون موق يف ىأر امل هنإف «ريخلا يف
 نم هفدهو مهل ةيراكذتلا روصلا بصنب مهرمأ ثيحب ةبحملا هذه يف ولغلا
 ىلع ه را رح ا ىلإ نجلا نم مهجارخا ل مي نددللا كلذ

 هن اراك وكذا درشل ي میم اوصلا له ةدايع مش نيزف لهجا

 ف نيكرشملاب ناطيشلا بعالت دقو) : هللا ههر ميقلا نبا مامإلا لاق

 نم اهتدابع ىلإ مهاعد ةفئاطف « موقع ردق ىلع موق لكب مانصألا ةدابع

 بلاغلا وه ببسلا اذهو «حون موق يف اك اوروص نيذلا ىتوملا ميظعت ةهج
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 بكاوكلا روص ىلع مانصألا اوذختاف مهصاوخ امأو «نيكرشملا ماوع ىلع
 اذه لزي ملو انابرقو اباجحو ةندسو اتويب مهل اولعجو مهمعزب ملاعلا يف ةرثؤملا
 موق مهو ةئباصلا يكرشم نم بهذملا اذه لصأو ءاثيدحو اميدق ايندلا يف

 هملعب مهتجح رسكو كرشلا نالطب يف مهرظان نيذلا مالسلا هيلع ميهاربإ
 هنأ اومعزو ن رمقلل تذختا ىرخأ ةفئاظو .هقيرحت اوبلطف هديب مهتهلاو

 مهو رانلا دبعت ةفئاطو «يلفسلا ماعلا اذه ريبدت هيلإو ةدابعلا قحتسي

 تدبع ةفئاطف .تاناويحلا دبعت ةفئاطو ءءاملا دبعت ةفئاطو ا

 ‹«تاومألاو ءايحألا رشبلا تدبع ةفئاطو ءرقبلا تدبع ةفئاطو «ليخلا

 مالك ىهتنا (ةكئالملا دبعت ةفئاطو .رجشلا دبعت ةفئاطو « نحل ا دبعت ةفئاطو

 امنأكف هللاب كرشي نمو# : ىلاعت هلوق ىنعم فرعت هبو « هللا همحر ميقلا نبا

 . # قيحس ناكم يف حيرلا هب يوهت وأ ريطلا هفطختف ءامسلا نم رخ

 نم نودبعت ام.راهقلا دحاولا هللا مأ ريخ نوقرفتم بابرأأ# : ىلاعت هلوقو

 مكحلا نإ ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام مكؤاباو متنأ اهومتيمس ءاسأ الإ هنود
 ال سانلا رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هايإ الإ اودبعت ال نأ رمأ هلل الإ

 . #نوملعي

 انس الجرو نوسكاشتم ءاكرش هيف الجر الكم هللا ترض < ىلاعت هلوقو
 ال هدحو هللا ةدابع اوكرت امل نوكرشملا ءالؤه . الثم نايوتسي له لجرل
 نيطايشلا ةدابعب اولتبا -مهتداعس اهيو اهلجأ نم اوقلخ يتلا يهو هل كيرش
 : هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق امك تاوهشلاو ءاوهألا مهب تقرفتو

 ناطيشلاو سفنلا قرب اولبف هل اوقلخ يذلا قرلا نم اوبره

 مأإ» :ىلاعت لاق امك ديحوتلاب الإ ملاعلل حالص الو بولقلل عامتجا الف
 0 هللا الإ ةملا هيف ناك ول.نورشني مه ضرألا نم ةهلا اوذختا

 نم ضرألا تلخ اذإ كلذلو *نوفصي امنع شرعلا بر هللا ناحبسف

 ةعاسلا موقت ال) : الب يبنلا نع ملسم ىور امك -ةمايقلا تماق ديحوتلا
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 مهتادابع يف نيلوألا نيكرشملا قرفت لثمو (هللا هللا ضرألا يف لاقي ال ىتح

 حيرض هل مهنم لكل «روبقلا ةدابع يف مويلا نييروبقلا قرفت مهتادوبعمو
 خيش اهل ةيفوصلا قرطلا نم ةقيرط لكو «ةدابعلا عاونأب هيلإ برقتي صاخ
 . هللا هب نذأي ملام نيدلا نم محل عرشي هللا نود نم ابر هوديرم هذختا

 ديحوتب الإ هركمو هرش نم ةاجن الو , مدا ينبب ناطيشلا بعالت اذكهو

 . هلوسر ةنسو هباتكب ماصتعالاو هللا

 لاطاب لطابلا انيريو «هعابتا انقزريو ًاقح قحلا انيري نأ هللا لأسن
 .ريصنلا معنو ىلوملا معن انالوم وه هنإ هبانتجا انقزريو

 اناث



 هبابسأ بنجتب هنم رذحلا بوجوو كرشلا رطخ

 هنم بتي مل نمل ةرفغم ال هنأ ربخأ ىلاعت هللا نأل ؛ بونذلا مظعأ كرشلا

 رذحلا ةدش دبعلل بجوي كلذو .ةمحرلا هسفن ىلع بتك هناحبس هنأ عم

 هنأل ؛ هيقوتل هتفرعم ىلع هلمحيو .هنأش اذه يذلا كرشلا نم فوخلا ةدشو

 كلذو «ميظع ملظل كرشلا نإ : ىلاعت لاق ملظلا ملظأو حيبقلا حبقأ

 اورفك نيذلاوإ» : ىلاعت لاق |ى هب هريغل ةاواسمو لجو زع هلل صقنت هنأل
 نألو ,.«نوملعت متنأو ٠ ًادادنأ هلل اولعجت الف : ىلاعت لاقو 4نولدعي مهرب

 زع هللاب كرشأ نمف «هجو لك نم رمألاو قلخلاب دوصقملل ضقانم كرشلا
 تاذلاب ريقفلا زجاعلا هيبشت هيبشتلا حبقأو .قلاخلاب قولخملا هبش دقف لجو
 نم هتمأ هلك يبنلا رذح دقو «تاقولخللا عيمج نع تاذلاب ينغلا رداقلاب

 ةلاحو ةي اد مح هيبن هللا ثعب دقف ءهيلإ يضفت يتلا قرطلا لك دسو كرشلا

 ىلع تناك -باتكلا لهأ نم اياقب الإ مهلك ضرألا لهأ ةلاحو لب- برعلا
 الوسر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل# : ىلاعت لاق امك ةلاح أوسأ

 اوناك نإو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايا مهيلع ولتي مهسفنأ نم

 ةرئاح ةينثو نيب ةرتفلا هذه يف ةقيلخلا تناك دقل #نيبم لالض يفل لبق نم

 فوطتو اهدنع فكعت ةبوصنم مانصأو ةتوحنم ةراجح نم اهتحلا ذختت
 لاق اک اهدالوأ نم ىتحو لب ءاهلاومأ سفنأ نم حئابذلا اه برقتو اهوح

 مهودريل مهؤاكرش مهدالوأ لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز كلذكو# : ىلاعت

 ليبسلا ءاوس نع تلض ةرئاح ةينارصن امإ «باتكلا لهأ :رخآ قيرفو

 هللا نود نم ابابرأ اهيسيدقو اهرابحأ نم تذختاو ةثالث ةملآلا تعلجف

 دهع تضقنو نتفلا ران تلعشأو اداننق ضرألا يف تثاع ةرمدم ةيدوهم امإو

 . اهعضاوم نع اهتفرح ىتح اهباتك صوصنب تبعالتو هقاثيمو هللا
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 نيملِإ نوذختيو «نارينلا نودبعي نيذلا سوجملا مه :ثلاث قيرفو
 . مهمعزب رشلل قلاخ : يناثلاو ءريخلل قلاخ :اهدحأ

 موجنلاو بكاوكلا نودبعي نيذلا نوكباصلا معو: ع رار قيرفو

 : ضيألا يف اهييثأت نودقتعيو

 ثعبب نونمؤي الو نيدب نونيدي ال نيذلا ةيرهدلا مه : سماخ قيرفو

 . باسح الو

 ءالهج ةلاهج لك ىبنلا ةثعب دنع ضرألا لهأ ةلاح تناك اذكه

 ىلإ تالظلا نم هل باجتساو هتوعد لبق نم هب هللا ذقنأف «ءايمع ةلالضو

 مدهو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةلم ةحمسلا ةيفينحلا داعأو .رونلا

 . هيلإ ةلصوملا لئاسولا لك دسو ةكرشلا نع ىمنو ,ناثوألا

 ل هلا نراعي ةيبفلإو برقا اصر ياحلو

 ا ءةيوستلا يضتقت واولا نأل (تثش مث هللا ءاش ام) كلذ

 كرشلا ىلإ ةليسو وهو رغصأ كرش ظفللا يف ةيوستلا هذهو «بيترتلا

 .ركألا

 اهجا سإو اهيلع ءانبلاب روبقلا ميظعت يف ولغلا نع يب ىو - "
 . اهيلع ةباتكلاو اهصيصجتو

 نأل ؛دجسم نبي مل ولو اهدنع ةالصلاب دجاسم روبقلا ذاختا نع ىه 2

 .اهتدابعل ةليسو كلذ
 نم كلذ يف امل ؛اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع ةالصلا نع ىه 5

 . تاقوألا هذه يف ال نودجسي نيذلاب هبشتلا
 ان



 هيف هللا ىلإ برقتلا دصقب ةنكمألا نم ناكم يأ ىلإ رفسلا نع ىبنو 0
 يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا :ةثالثلا دجاسملا ىلإ الإ ةدابعلاب

 ىراصنلا ترطأ اى ينورطت ال» :لاقف هحدم يف ولغلا نع ةي ىهنو

 ةغلابملا وه : ءارطإلاو . «هلوسرو هللادبع اولوقف دبع انأ انإ ميرم نبا

 . حدملا يف

 هيف ماقي وأ منص هيف دبعي ناكم يف ناك اذإ رذنلاب ءافولا نع ةي ىبنو
 . ةيلهاجلا دايعأ نم اديع

 لئاتسولل داسو هيلع اظافخو يعرقل ةنايضا هع رد اذه: لك
 . هيلإ يضفت يتلا عئارذلاو

 دعبي يذلا ديدشلا طايتحالاو هيي يبنلا نم ماتلا نايبلا اذه عمو

 ةرمآ اويضعو 206 هلا لوز ةن نويرويقلا فلاش ككل نع ةمألا
 اهيلع اونبو ءروبقلا ىلع بابقلا اوديشف هنع مها ام اوبكتراو

 نم ةذابعلا نم ًاعاونأ اه اوفرصو «فراخزلا عاونأب اهونيزو .دجاسملا

 ةنمس نيب عمج نمو) : هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا مامإلا لاق « هللا نود

 نيبو هباحصأ هيلع ناک امو هنع ىبنو هب رمأ امو روبقلا يف ةي لوسرلا

 ثيحب هل اضقانم رخآلل ًاداضم امهدحأ ىأر مويلا سانلا رثكأ هيلع ام
 ءالؤهو «روبقلا ىلإ ةالصلا نع ةي هللا لوسر ىبنف اذن ناعم ل

 اهيلع نونبي ءالؤهو دجاسم اهذاختا نع ىبنو .اهيلإو اهدنع نولصي

 جرسلا داقيإ نع ىبنو « هللا تويبل ةاهاضم دهاشم اهنومسيو دجاسملا

 نأ ىبنو ءاهيلع ليدانقلا داقيإ ىلع فوقولا نوفقوي ءالؤهو اهيلع
 مهعأتجاك اه نوعمتجيو كسانمو ادايعأ اهنوذختي ءالؤهو اديع ذختت

 نأ نع هحيحص يف ملسم ىور اك اتوب م ءرثكأ وأ ديعلل
 ام ىلع كثعبأ الأ :هنع هللا يضر يلع يل لاق : لاق يدسألا كا
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 افرشم ًاربق الو اهتسمط الإ ةروص عدت آلأ» : الب هللا لوسر هيلع ينثعب
 ضرألا نع اهنوعفريو ثيدحلا ةفلاخم يف نوغلابي ءالؤهو .«هتيوس الإ
 هيلع ءانبلاو ريقلا صيصجت نع ىو .بابقلا اهيلع نودقعيو تيبلاك

 نع یہن» یب هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر رباج نع ملسم ىور اك

 هي لو ««هيلع ئنبي نأو هيلع دعقي نأو ربقلا صيصجت

 هللا لوسر نأ :رباج نع هننس يف دوادوبأ ىور امك < اهيلع ةباتكلا نع

 : يذمرتلا لاق «اهيلع بتكي نأو روبقلا صيصجت نع ىم» هك

 اهبلع نوبتكيو حاولآلا اهيلع نودي ءالؤمر ی نسخن تيدح

 رباج نع دوادوبأ ىور امك اهءارت ريغ اهيلع دازي نأ یہنو «هريغو نارقلا
 دازي وأ هيلع بتكي وأ ريقلا صصجي نأ ىمن» ب هللا لوسر نأ اضيأ

 ميهاربإ لاق .راجحألاو صحلاو رجألا اهيلع نوديزي ءالؤهو «هيلع

 ءالؤه نأ دوصقملاو «مهروبق ىلع رجآلا نوهركي اوناك : يعخنلا

 نيذلا جرسلا اهيلع نيدقوملا ادايعأ اهب نيذختملا روبقلل نيمظعلملا

 6 هللا لوسر هب رمأ ال نوضقانم بابقلاو دجاسملا اهيلع نونبي
 اهيلع جرسلا داقياو دجاسم اهذاختا كلذ مظعأو هب ءاج امل نوداحم

 ام فصو يف هللا همحر ميقلا نبا مالك ىهتنا (. . .رئابكلا نم وهو

 . هنامز يف روبقلا دابع هثدحأ

 E E E سي علان
 صقنتل نوراغي مهنأ بجعلا نمو .ءايلوألا قحل اصقنتم اددشتم اذاش

 صقنتل نوراغي الو مهل اصقنت مهتدابع كرت اوربتعا ثيح ءايلوألا قح

 ةفلاخمب يب هللا لوسر صقنتل نوراغي الو ربكألا كرشلاب هللا قح
 . ميظعلا ميلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف هتنس

 : ملسو هيلع هللا ىلص هقح يف ولغلا

 باب نم هريغو .هحدمو هميظعت يف ولغلا نع ةي يبنلا ىه دقل

 هناحبس قلاخلا قح يف نيقولخملا كارشإ ىلإ يدؤي كلذ نأل ؛ىلوأ
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 » : لل لاق اك «هحدم يف ولغلا نع ةي يبنلا ىب اذهلو «ىلاعتو

 هللادبع اولوقف دبع انأ نإ «ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت
 .هحدم يف دحلا ةزواجم وه : ءارطإلاو « ملسمو يراخبلا هاور (هلوسرو

 نب ىسيع يف ىراصنلا تلغ اك يحدم يف اولغتف ينوحدمت ال يأ
 هللا دبع اولوقف دبع انأ اهنإ» ةيهولألا هيف اوعدا ىتح مداسلا هيلع عيرع

 اک هلوسرو هللادبع اولوقف هيلع اوديزت الو كلذب ينوفص يأ (هلوسرو

 هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا# : ىلاعت هلوق يف اك كلذب يبر ينفصو

 : هلوقو #هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت# :هلوقو «باتكلا

 اي : هلوقو *لوسرلا اأ اي : هلوقو «هوعدي هللادبع ماق امل هنأو##

 اب هومظعف هين باكتراو هرمأ ةفلاخت الإ نوكرشملا ىبأف  يبنلا اهيأ
 اوهباشو «ةضقانم مظعأ هوضقانو هنم مهرذحو هنع مهام

 وه اب ة4 هقح يف ولغلا نم مهنم ىرجو مهكرشو مهولغ يف ىراصنلا

 بطاخي ةدربلا يف يريصوبلا لوقك مهرعشو مهرثن يف كرشلا حيرص
 : لَك يبنلا

 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس .. هب ذولأ نم يلام قلخلا مركأ

 ىلإ ذايللاو ذايعلاو ءاعدلا هيجوت اهنومضم يتلا تايبألا نم هدعب امو
 دشأو تالاح لا قيضأ يف هنم تابركلا جيرفت بلطو يي لوسرلا

 ٍمظانلا اذهل نيز ناطيشلا نأ كلذو « لجو زع هللا يسنو  تابوعصلا

 6 ناك نإو هحدم يف ولغلا اذه مهل رهظأف مهلمع ءوس هلاثمألو

 مدع يف ةنسلا مازتلا ممل رهظأو ةي هميظعتو هبح بلاق يف ربكأ
 ىه ام باكترا نأ ةقيقحلا يفو «هصقنتو هضغب بلاق يف هيب هب ولغلا
 مدعو هلاعفأو هلاوقأ يف هتعباتم كرتو هحدم يف طارفإلا نم ب هنع

 الو هميظعت لصحي الف لَك هل يقيقحلا صقنتلا وه همكحب اضرلا

 هللا دبع ثيدح يف ءاج دقو « هتنسو هنيد ةرصنو هعابتاب الإ هتبحم ققحتت

 لوسر ىلإ رماع ينب دفو عم تقلطنا :لاق هنع هللا يضر ريخشلا نب
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 كرابت هللا ديسلا» :لاقف ءانديس نباو انديس تنأ :انلقف هيم هللا
 مكلوقب اولوق» :لاقف .الوط انمظعأو الضف انلضفأو :انلقف «ىلاعتو

 «ديج دنسب دوادوبأ هاور «ناطيشلا مكنيرجتسي الو كلوت ضعب وأ
 :لاقو ءانديس تنأ هل اولوقي نأ ءالؤه ةي عنم ثيدحلا اذه يفف

 انمظعأو الضف انلضفأو) 00 نأ مهاهنو «ىلاعتو كرابت هللا ديسلا
 يضفيف حدملاب 1 نأ هركو ولغلا مهيلع يشخ هنأل كلذو (الوط

 لاير مكذختي يأ «ناطيشلا مكنيرجتسي ال» :لاقو ءولغلا ىلإ

 حودمملل حداملا ةهجاوم نأ اذهب نيبف .ليكولاو لوسرلا يرجاو
 مظاعت ببسي كلذ نأل ؛ناطيشلا لمع نم هنأ هيف ايب ولو حدملاب
 حداملا ولغ ببسي دق هنأ اك .ديحوتلا لامك يفاني امم كلذو حودمملا
 ءهئارطإ نع هيي ىهن دقو ءاهقحتسي ال ةلزنم حودمملا لزني ىتح
 هفصوو هب كرشلا ىلإ كلذ يضفي ىتح حدملا يف ةدايزلا وه : ءارطإلاو

 اهمظن يتلا ةيوبنلا حئادملا نم ريثك يف لصح اى «ةيبوبرلا فاضوأب

 لوقك ربكألا كرشلا 0 مهرج امم هريغو ةدربلا بحاصك نيلاغلا ضعب
 -: ةدربلا بحاص

 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس .".هب ذولأ نم يلام قلخلا مركأ اي

 : هلوقو

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو .:.اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 ةنايص حدمي نأ هركي راص ةيدوبعلا ماقم هل هللا لمكأ امل لَك يبنلاو
 اه احصن كلذ كرت ىلإ ةمألا دشرأو ةديقعلل ةيامحو ةيدوبعلا ماقمل

 كرشلا نم هفعضي وأ هدسفي ام هلخدي نأ نع ديحوتلا ماقمل ةيامحو

 ديسلاو ءانديس تنأ هل اولوقي نأ ءالؤه هي كلذ نمو .هلئاسوو

 برلا ىلع قلطي ديسلاو : ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق .ددؤسلا نم ذوخأم
 هموق ىذأ لمحتمو ميلحلاو ميركلاو لضافلاو فيرشلاو كلاملاو
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 ( هللا ديسلا» :ثيدحلا اذه ف ا هلوقو « مدقملاو سيئرلاو جوزلاو

 بلاو هل ديبع مهلك قلخلا نأو لجو زع هلل ةقيقح ددؤسلا نأ ديري

 نبا لاق «برلاو ىلوملاو كلاما ىنعمب وهف ىلاعت هللا ىلع قلطأ اذإ

 . ددؤسلا عاونأ عيمج يف لمك يذلا ديسلا يأ «دمصلا هللا» : سابع

 تنأ :لاقف شيرق نم لجر هءاج هنأ هيف : هللا همحر ريثألا نبا لاق

 هنأك «ةدايسلا هل قحت د يأ «هللا ديسلا» : لاقف شيرق ديس

 و تاوك
 هب هللا همركأ |مع ًارابخإ ها دلو ديس انأ» : ثيدحو

 نوكيل هتمأل ًامالعإو هيلع ىلاعت هللا ةمعنب اثدحتو ددؤسلاو لضفلا نم

 نأ يأ «رخف الو» :هلوقب هعبتأ اذهو «هبجومو هبسح ىلع هب منایا
 اهتغلب الو يسفن لبق نم اهلنأ ملو هللا نم ةمارك اهتلن يتلا ةليضفلا هذه

 . .اهب رختفأ نأ يل سيلف «يتوقب

 اذهب ءالؤه ههجاو امل نكل .كلذب ربخأ اك مدآ دلو ديس ةا وهف
 امو «كرشلا ىلإ مهب يضفي يذلا ولغلا نم افوخ هنع مهاب ظفللا
 ا نأ نع دلل سر كلام ني سد نمت ذه حضوي

 اولوق سانلا اأ اي» :لاقف ءانديس نباو انديسو انريخ نباو انريخ اي

 نأ بحأ ام هلوسرو هللادبع دمحم انأ ناطيشلا مكنيوهتسي الو مكلوقب

 دنسب يئاسنلا هاور «لجو زع هللا ينلزنأ يتلا يتلزنم قوف ينوعفرت
 ا يي ل ل «دیج

 نأ مهدشرأو هساسأ نم قيرطلا اذه دسف «هقح ي ولغلا نم مهيلع

 يف اهب هللا هفصو دقو «ةيدوبعلا بتارم ىلعأ امه نيتفصب هوفصي

 قوف هوعفري نأ بحي ملو «هلوسرو هللادبع : هلوق امو هباتك نم عضاوم
 هنع ةتباثلا ةنسلا يف ريثك اذهو «ديحوتلل ةيامح لجو زع هللا هلزنأ ام

 دبع انأ انإ ميرم نبا ىراصنلا ترطأ اک ينورطت ال» : هلوقك هِي

 . (هلوسرو هللادبع :اولوقف
 ١



 نع ینو «لجو زع هللاب ثاغتسي |نإو يب ثاغتسي ال هنإ» : هلوقو

 قنع تعطق كليو» :اناسنإ حدم نمل هلوقك .هيف ددشو حدامتلا
 (بارتلا مههوجو يف اوثحاف u متيقل اذإ» :لاقو «كبحاص
 باجعالا نم حودمملا ىلعو ولغلا نم حداملا ىلع فاخي امل كلذو

 . ةديقعلا ىلع نارثؤي امهالكو

 نبا ةمالعلا لاق ؟ديس قولخملل لوقي نأ زوجي له :لاقي نأ ىقب

 موق هعنمف رشبلا ىلع ديسلا قالطإ زاوج يف سانلا فلتخا :ميقلا
 : لاق انديساي : هل ليق امل يَ يبنلا لوقب اوجتحاو .كلام نع لقنو

 للك يبنلا لوقب اوجتحاو موق هزوجو .«ىلاعتو كرابت هللا ديسلا»
 . .لوألا ثيدحلا نم حصأ اذهو (مكديس ىلإ اوموق» :راصنألل

 . ىهتنا

 ىلإ اوموق» :راصنألل ةي يبنلا لوقب مهالدتسا امأو : حراشلا لاق
 ماقملا اذه يف نوكيف هب ادعس هجاوي م ای يبنلا ا (مكديس

 :هل لاقيو ناسنإلا هجاوي نأ زوجي ال هنأ ليصفتلاب دصقي هنأكو
 ءًابئاغ ناك اذإ هقح يف اذه لاقي نأ زوجو «حدملا باب نم (ديس اي)

 . ملعأ هللاو ةلدألا نيب اعم فصولا اذه قحتسي نمم ناكو

 / : نيحلاصلا ينولغلا
 نيحلاصلا نم هريغ قح يف ولغلاف اعونم ب هقح يف ولغلا ناك اذإ

 يتلا مهتلزنم قوف مهعفر نيحلاصلا يف ولغلاب دارملاو «ىلوأ باب نم
 ىدئادشلا يف مهب ةثاغتسالا نم هلل الإ زوجي ال ام ىلإ هللا مهزنأ
 بلطو مهتحرضأل نيبارقلا حبذو مهتبرتب كربتلاو مهروبقب فاوطلاو
 ولغلا باب نم حون موق ىلع كلا ناطيشلا لخدأ دقو . مهنم ددملا
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 عقو دقو ءانسح دصقلا ناك نإو كلذ نم رذحلا بجيف نيحلاصلا يف
eS 

 هب عقوأ کک مهتبحمو نيح اصلا ميظعت بلاق يف عدبلاو ولغلا

 نأ مهيلإ يقليو «روبقلا دابع ىلإ يحوي ناطيشلا لاز (ف «حون موق
 دنع ءاعدلا نأو « مهل ةبحم ربتعي نيح اصلا روبق ىلع فوكعلاو ءانبلا

 لسوتلاو اهب ءاعدلا ىلإ ةبترملا هذه نم مهلقنب مث «باجتسي مهروبق
 مهلاؤسو مهتدابعو نيروبقملا ءاعد ىلإ هنم مهلقن كلذ اوفلأ اذإف ءاهب
 اهيلع قلعت اناثوأ مهروبق حبصتف «لجو زع هللا نود نم ةعافشلا

 اوفلأ اذإف «لبقتو ملتستو اہ فاطيو روتسلا اهيلع لدستو ليدانقلا

 ًادايعأ اهذاختاو روبقلا هذه ةدابع ىلإ سانلا اوعدي نأ ىلإ مهلقن كلذ

 ىهن نم نأ داقتعا ىلإ مهلقن مهدنع ررقتو كلذ اوفلأ اذإف .كسانمو

TTراق الو ف  

 بستني نمت ريثكو e رب اك يرش و تدار دقو
 e مئاظعلاب مهومرو ديحوتلا لهأ اوداع ىتح نيدلاو ملعلا ىلإ

 ا یک تيل دلك اكل ولعل: ا
 قفو ىلع نوكت ةقيقحلا ىلع نيحلاصلا ةبحم نأل ؛ كلذ يف اوبذك دقو

 لامعألا يف مهب ءادتقالاو مهلضف ةفرعمب كلذو «ةنسلاو باتكلا

 انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي## طيرفت الو طارفإ ريغ نم ةح اصلا
 كن انبر ونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعجت الو ناميإلاب انوقبس نيذلا
 . # ميحر فوؤر

 لجر وأ يبن يف الغ نم لكف) : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 نالف يديس اي : لوقي نأ لثم ةيهإلا نم ًاعون هيف لعجو حلاص

 لكف لاوقألا هذه وحنو كبسح يف انأ وأ ينقزرا وأ ينثغأ وأ ينرصنا

 هللا نإف «لغق الإو بات نإف هبحاص باتتسي لالضو كرش اذه
 كيرش ال هدحو دبعيل بتكلا لزنأو لسرلا لسرأ انإ ىلاعتو هناحبس

 فز



 حيسملا لثم رخآ اإ هللا عم نوعدي نيذلاو «رخآ هلإ هعم ىعدي الو هل
 رطملا لزنت وأ قئالخلا قلخت اهنأ نودقتعي اونوكي مل مانصألاو ةكئالملاو
 نودبعي وأ مهروبق نودبعي وأ مهنودبعي اوناك امنإو «تابنلا تبنت وأ
 « ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن امف :نولوقيو مهروص
 نأ یہنت هلسر هناحبس هللا ثعبف 4 هللا دنع انؤاعفش ءالؤه نولوقيو#
 مالك ىهتنا ( . . . ةثاغتسا ءاعد الو ةدابع ءاعدال هنود نم دحأ ىعدي

 . هللا همحر خيشلا

 O ا دبا

 ءايحإلاو قزرلاو قلخلا يف هللا ةكراشم ءايلوألا يف نودقتعي ال مهن

 ءاضق يف هللا نيبو مهنيب طئاسو مهنأ مهيف نودقتعي امنإو :-

 اوكرشم اهلاق يتلا ةهبشلا سفن يهو .مهتابرك جيرفتو مهتاجاح
 ءالؤه كرش نأ عقاولاو ءاهلطبأو هباتك يف هللا اهركذ اك ةيلهاجلا
 تاومألا ءالؤه ءامسأب نوفتبم اوراصف ةيلهاجلا كرش ىلع داز نيرحأتملا
 ىلع يرجي امنإو ءاليلق الإ هللا مسا نوركذي الو ةبسانم لك يف
 نوصلخيو ءاخرلا يف نوكرشي اوناك نولوألاو ًامئاد يلولا مسا مهتنسلأ

 مامإلا لاق اك «ةدشلاو ءاخرلا يف مئاد مهكرش ءالؤهو .ةدشلا يف

 : هللا همحر يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم

 درفلا دمصلاب رطضملا فته اك .'. اهمساب دئادشلا دنع اوفته مكو

 ةعئاضلا ناعطقلا هذه نع نولوئثسملا متنأ نيملسملا ءاملع ايف

 نع مهنوهنتو .قحلا قيرط مهل نونيبت ال اذامل «ةلالضلا يف ةهئاتلاو
 ام متعيض اذامل ؟مهنوطلاختو مهعم نونكست متنأو ميظعلا كرشلا اذه
 قاثيم هللا ذخأ ذإو# :هلوقب نايبلاو ةوعدلا نم مكيلع هللا بجوأ

 ةثرو ءالعلا سيلأ ؟#هنومتكت الو سانلل هننيبتل باتكلا اوتوأ نيذلا
 نوكي ىتح هلهأ داهجو كرشلا اذه راكنإب اوءاج ءايبنألاو ءءايبنألا
 مكلأسيسو ةيلوئسملا هذه مكلمح يذلا هللا اوقتاف ؟هلل هلك نيدلا
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 هملعب لمعي ال يذلا ملاعلا نأ حيحصلا ثيدحلا يف درو دقف ءاهنع

 اكرش اذه نورت متنك نإ « ةمايقلا موي رانلا مهب رعست نم لوأ نم

 دشأ رمألاف اكرش هنورت ال متنك نإو ءريطخ رمألاف هيلع سانلا متكرتو

 حلصأ مهللا ,تاحضاولا حضوأ نم وه ام متلهج مكنأل ءارطخ

 .ريدق ءىش لك ىلع كنإ ماض دهاو نيملسملا لاوحأ

 : كرشلا ىلإ ةليسو ريوصتلا-١

 وأ مسرلا ةطساوب هتكيهو ءىشلا لكش لقن :هانعم ريوصتلاو

 وأ ةقرو وأ ةحول ىلع لكشلا اذه تابثإو تحنلا وأ ةلآلاب طاقتلالا

 نأل ؛ةديقعلا عيضاوم يف ريوصتلل نوضرعتي ءالعلا ناكو .لاثمت
 وأ قلخلاب هلل ةكراشملا ءاعداو كرشلا لئاسو نم ةليسو ريوصتلا

 نيوصتلا بيس ناك ضرألا ف ثدح كرش لوأو .كلذل ةلواحملا

 ىلع مهروص بصنو نيحلاصلا ريوصت ىلع حون موق مدقأ |(نيح
 نالا

 دعوتو «هنع ىمنو هعاونأ عيمجب ريوصتلا نع ةي يبنلا رذح دقو

 ناسنإلا اذهف ت قلخلاب درفنا يذلا -لجو زع هللا قلخل ةاهاضم هيف

 . قلخلا نم هب درفنا ايف لجو زع هللا يهاضي نأ لواحي روصملا

 ريوصت حون موقل ناطيشلا نيز امل .ريوصتلا ببسب ناك ضرألا

oمهلاوحأ نكت 0 ياا ىلع 0  

 ريوصت نأل ؛ ةينثولا ع 01 دج نر رهو علما

 هل روصملا ناك اذإ اصوصخ ا و ولا

 ةروصلا تمظع اذإ اض طو «حالص وأ ملع وأ ةطلس نم نأش
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 ىلإ يدؤي كلذ نإف «ناديم وأ عراش يف اهتماقإ وأ طئاح ىلع اهبصنب
 هيف اضيأ اذه مث «نيح دعب ولو لالضلا لهأو لاهجلا نم اهم قلعتلا

 دروأسو « هللا نود نم دبعت يتلا ليثاتلاو مانصألا بصنل باب حتف
 اب اهيلع قيلعتلا عم عوضوملا اذه يف ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا

 لاق» : ةع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا 0 يأ نع ت١
 ا نمو :ىلاعت هللا

 ال : هانعمو «ملسمو يراخبلا هجرخ أ «ةريعش اوقلخيل وأ ةبح اوقلخيل

 هقلخ ام لكش ىلع ةروصلا روص امل هنأل ؛روصملا نم (ملظ دشأ دحأ
 قلخل ايهاضم راص حاورألا تاوذ نم امهريغ وأ ةميهب وأ ناسنإ نم هللا

 عيمج روص يذلا وهو ءىش لك بر وهو ءىش لك قلاخ وه يذلا هللا
 : ىلاعت لاق اك اهتايح اهب لصحت يتلا حاورألا اهيف لعجو تاقولخملا
 لاقو *مكروص نسحأف مكروصو قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخو#
 ءالؤه ىدحت هللا نإ مث «روصملا ءىرابلا قلاخلا هللا وه : ىلاعت
 روصلا كلت ٤ اودجوي نأ هقلخ ةاهاضم نولواحي نيذلا نيروصملا

 نايب اذهو ءاوروص يذلا قولخملا يف (ى اهم ايحت احاورأ اهوروص يتلا

 ناويح داجيإ نع نوزجاع مهنأ اكو « مهتلواح يف مهلشفو مهزجعل
 . (ةبح اوقلخيلف) بحلاو رمثلا داجيإ نع نوزجاع مهف حور يذ

 لوسر نأ :اهنع هللا ىضر ة o یورو -5
 قلخب نوئهاضي نيذلا ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ» : لاق ع هللا

 ءوسو ةمايقلا موي نيروصملا باذع ةدشب لَك هنم رابخإ اذهف . «هللا

 عاونأب اوعجشو نينانف اومسو نيملاس ايندلا هذه يف اوشاع نإو مهتبقاع
 اذه مهلمعب مهأل ؛اوبوتي مل اذإ مهرظتني اريصم مهل نإف عيجشتلا
 هعنص ام روصلا نم هنوعنصي اب نوهباشي يأ « هللا قلخب نوئهاضي
 ءاكرش هلل اولعج مأ# (ميلعلا قالخلا وهو# هب درفتو قلخلا نم هللا
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 دحاولا وهو ءىش لك قلاخ هللا لق مهيلع قلخلا هباشتف هقلخك اوقلخ
 . «راهقلا

  لومحم اذه ليق :ثيدحلا اذه ىلع هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 وهو رفاك اذهف ءاهوحنو مانصألا عناص وهو دبعتل ةروصلا عناص ىلع
 ثيدحلا يف يذلا ىنعملا اذه دصق نميف وه ليقو ءاباذع سانلا دشأ

 ةدش نم هلو ءاضيأ رفاك اذهف «كلذ دقتعاو هقلخ هتاهاضم نم

 . هرفك ةدايزب هباذع ديزيو «رفاكلل ام باذعلا

 بنذ بحاص قساف وهف ةاهاضملا الو ةدابعلا اهب دصقي مل نم امأف

 کک
 نميف اذه ناك اذإف : هللا هحر نسح نب نمحرلادبع خيشلا لاق

 ىوس نمب فيكف ناويحلا نم هللا هقلخ ام لاثم ىلع ةروص روص
 ١ ىهتنا .ةدابعلا نم ائيش هل فرصو . . .نيملاعلا برب قولخملا

 « امنع هللا يضر سابع نبا نع هللا (هحر ملسمو يراخبلا ىورو

 لكب هل لعجي «رانلا يف روصم لك» لوقي ةي هللا لوسر تعمس
 ةمايقلا موي يف هنأ هانعمو (منهج يف اهب بذعي سفن اهروص ةروص

 اهنم اهنم ةدحاو لك يف لعجيو ايندلا يف اهروص يتلا روصلا عيمج رضحت
 ثيحب اهباذع يساقيف ترثك مأ روصلا تّلق منهج يف اهب بذعي سفن

 . منهج يف هب بذعي صخش ةروص لك نم نوکي

 :ًاضيأ سابع نبا نع هللا |مهمحر ملسمو يراخبلا یورو ٣
 0 عون اذهو «خفانب سیلو حورلا اهيف خفني نأ فلك ةروص روص

 عيمج همامأ رضحت روصملا نأ وهو ‹ حضاو هانعمو روصملل باذعلا نم

 اهنم ةدحاو لك يف خفني نأ رمؤي مث ايندلا يف اهروص يتلا روصلا

 هل بيذعت اذه امنإو (يبر رمأ نم حورلا# و كلذ هل ىنأو حورلا
 لدي ثيدحلاف «امئاد ابذعم نوكيف قيطي الام فلكي هنأل هل زيجعتو
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 ةاهاضم نم هايند يف هاطاعتي ناك |مع هزجع راهظإو هبيذعت لوط ىلع

 . هللا قلخ

 ىضر يلع يل لاق يا م ٤
 عدت ال نأ يب هللا لوسر هيلع ينثعب ام يلع كثعبأ ال ًأ) :هنع هللا

 رمألا ثيدحلا اذه يفف (هتيوس الإ ًافرشم أربق الو اهتسمط الإ ة ةروص

 ةهباشملا طاح ىلع ىقبت ال ىتح اهتئيه نع اهرييغت وهو روصلا سمطب
 دجاسفو بناتق نم رولا لع ةماقللا نالا مدي رمألا ةيفود هللا ىل
 ىلع ءاضقلاب رمألا ثيدحلا اذه يفف ءةينثولا رهاظم نم اهريغو
 :امه هيلإ ةيضفملا هعئارذو كرشلا لئاسو ربكأ نم نيتليسو

 نيدلا حلاصم ربكأ نم هلاثمأو اذهو .روبقلا ىلع ءانبلاو ريوصتلا
 هلامعتساو ريوصتلا اذه اننامز يف رثك دقو «نيملسملا ةديقع ةيامحو
 اقا رثكو , ”ةيراكذتلا روصلاب ظافتحالاو اهقيلعتب روصلا بصنو
 كدر: افولاع ما كلذ راض تح ووبقلا .لغءانبلا نامرلا' اذنه
 نم ريثك توكسو عدبلا روهظو ننسلا ءافخو نيدلا ةبرغ ببسب
 ركنمل او ًاركنم فورعملا حبصأ ىتح « عق ةاولا رمألل مهمالستساو ءاملعلا
 «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «نادلبلا بلاغ يف ًافورعم
 نيملسملا ا هيبنلو هباتكلو هلل ةحيصنلاو هيبنتلا بجاولاف

 «نوريثك لطابلل نيجورملاو لالضلا ةاعد نأو ًاصوصخ « مهتماعو
 ىتح مهرشب نيملسملا ريصبتو مهالض درو مهفيز فشك نم دبالف
 . مهورذحي

 رصتقي هنإف ة ةدايقلا ةصخرو رفسلا زاوجو سوفنلا ةظيفحل ريوصتلاك ةيرورضلا تالاحلا يف ريوصتلا زاج اذإو )1(

 . ةرورضلاب ردقت صخرلا نأل ؛اهريغ يف عسوتي الو ةيرورضلا تالاحلا كلت ىلع
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 اهب نوقلعتي يتلا نيكرشملا تاهبش ضقن
 ةيهلألا ديحوت ىف مهكرش ريربت ىف

 اهوربتعاو سانلا رثكأ اهب لض يتلا تاياكحلاو هبشلا جاور ببسب هنإ

 هيلع مه ام اوءرمتسا مهكرشو مهتلالض ريربت يف اهيلإ نودنتسي ةلدأ

 ةنيب نع كله نم كلهيل# اهنالطب نايبو اهفيز فشك نم دبال ناكف

 نم نوكرشملا هب ىلدأ ميدق وه ام اهنم هبشلا هذهو 4 ةنيب نع يح نم ىبحيو
 :هبشلا هذه نمو «ةمألا هذه اوكرشم هب ىلدأ ام اهنمو ةقباسلا ممألا

2 
 وا

 ممألا فلتخم يف نيكرشملا فئاوط نيب ةكرتشم نوكت داكت ةهبش 1 الوأ

 هذه اوثرو مهنأو دادجألاو ءابآلا هيلع ناك ب جاجتحالا ةهبش يهو
 كلذكوؤ» : مهنع ىلاعت هللا لاق اك فلس نع افلخ ةديقعلا

 ةمأ ىلع انءابا اندجو انإ اهوفرتم لاق الإ ريذن نم ةيرق يف انلسرأ ام

 نع زجعي نم اهيلإ أجلي ةجح هذهو . #نودتقم مهراثا ىلع انإو

 يف نزو اهل ماقي ال ةضحاد ةجح يهو «هاوعد ىلع ليلدلا ةماقإ

 ٍءىده ىلع اوسيل مهودلق نيذلا ءابآلا ءالؤه نإف ءةرظانملا قوس

 ادر ىلاعت لاق هب ءادتقالاو هتعباتم زوجت ال كلذك ناك نمو

 لاقو *«مكءابا هيلع متدجو ام ىدهأب مكتئج ولوأ لاق» : مهيلع

 : لاقو ««نودتب الو ائيش نوملعي ال مهؤابأ ناك ول وأ : ىلاعت

 نوكي امنإو ««نودتهي الو ائيش نولقعي ال مهؤابآ ناك ول وأ
 فسوي نع ىلاعت لاق امك «قح ىلع اوناك اذإ ادومح ءابآلاب ءادتقالا

 قحسإو ميهاربإ يئابا ةلم تعبتاو# :لاق هنأ مالسلا هيلع

 : ىلاعت لاقو «4ءىش نم هللاب كرشن نأ انل ناك ام بوقعيو

 ةهبشو #2 مهتيرذ مه انقحلأ نايإب مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو»
 نيكرشملا سوفن يف ةلغلغتم نولاضلا ءابآلا هيلع ناك (ب جاجتحالا

۹ 



 لاق امل حون موقف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا تاوعد اهم نولباقي
 لاقف .نوقتت الفأ هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي» : حون مهل
 لضفتي نأ ديري مكلثم رشب الإ اذه ام هموق نم اورفك نيذلا الملا
 «نيلوألا انئابآ يف اذهب انعمس ام ةكئالم لزنأل هللا ءاش ولو مكيلع
 حون مهيبن هب مهءاج ام اهب نوضراعي ةجح مهءابا هيلع ام اولعجف
 دبعي ام دبعن نأ اناهنتأإ# :هل نولوقي حلاص موقو .مالسلا هيلع
 كلذك انءابآ اندجو لب# :هل نولوقي ميهاربإ موقو .4انؤابا
 نورقلا لاب اف : مالسلا هيلع ئسومل لوقي نوعرفو .«نولعفي

 ال اولوق» : مهل لاق امل يب دمحمل نولوقي برعلا اوكرشمو «4ىلوألا
 الإ اذه نإ ةرخآلا ةلملا يف اذهب انعمس ام :اولاق هللا الإ هلإ
 . #قالتخا

 قطنلا درجم نأ مهنظ مويلا روبقلا دابع اهب يلدي يتلا هبشلا نمو :
 هنإف لعف ام ناسنإلا لعفولو ةنحلا لوخدل ىفكي (هللا الإ هلإ الد ب
 ثيداحألا رهاوظب نيكسمتم .(هللا الإ هلإ الد لوقي وهو رفكي ال
 نع باوجلاو .رانلا ىلع مرح نيتداهشلاب قطن نم نأ اهيف درو يتلا
 ةديقم ىه امنإو اهقالطا ىلع تسيل ثيداحألا نأ :ةهبشلا هذه
 نأ «هللا الإ هلإ ال» :لاق نمل دبال هنأ اهيف ءاج ىرخأ ثيداحأب
 نود نم دبعي اب رفكيف ءاهاضتقمب لمعيو «هبلقب اهانعم دقتعي
 هلإ ال لاق نم رانلا ىلع مرح هللا نإف» :نابتع ثيدح يف امك « هللا
 الإ هلإ ال» نولوقي نوقفانملاف الإو «هللا هجو كلذب يغتبي هللا الإ
 قطنلا مهعفني ملو رانلا نم لفسألا كردلا يف مهو مهتنسلأب (هللا
 يفو «مہولقب هيلع تلد ام نودقتعي ال مهخأل ؛ هللا الإ هلإ الد ب
 هللا نود نم دبعي اب رفكو هللا الإ هلإ ال لاق نم» ملسم حيحص
 مدلاو لاملا ةمرح كي يبنلا قلعف «هللا ىلع هباسحو همدو هل ام مرح
 دبعي |مب رفكلا : يناثلاو .«هللا الإ هلإ ال» لوق :لوألا : نيرمأ ىلع
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 : ًاثلاث

 ىلع لدف « هللا الإ هلإ ال» ب قطنلا درجمب فتكي ملو هللا نود نم

 قلعتلاو ىتوملا ةدابع كرتي الو هللا الإ هلإ ال لوقي يذلا نأ

 . همد الو هلام مرحي ال ةحرضألاب

 ةمألا هذه يف عقي ال هنأ مهاوعد : ًاضيأ اهب نولدي يتلا هبشلا نمو

 نأو ««هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال» نولوقي مهو كرش ةيدمحملا

 نم مهئاعدو ىتوملا ةدابع نم ةحرضألا دنع هنوسراي يذلا اذه

 . مهدنع اكرش ىمسمي ال هللا نود

 يف نوكيس هنأ ربخأ ايب يبنلا نأ : ةهبشلا هذه نع باوجلاو

 كلذ ةلمج نمو « هيلع مه |هيف ىراصنلاو دوهيلل ةهباشم ةمألا هذه
 ال اهنأ لك ربخأو هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ مهذاختا

 ماتف دبعت ىتحو نيكرشملاب هتمأ نم يح قحلي ىتح ةعاسلا موقت
 ءىدابملاو كرشلا نم ةمألا هذه يف ثدح دقو ناثوألا هتمأ نم

 مالسإلا نيد نع سانلا نم ريثك هب عر ام ةلاضلا لحنلاو ةمادهلا

 . «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الر نولوقي مهو

 نحن : نولوقي ثيح «ةعافشلا ةيضق اهب اوقلعت ىتلا هبشلا نمو : ًاعبار

 نكلو هللا نود نم تاجاحلا ءاضق نيح اصلاو ءايلوألا نم ديرن ال

 دنع ةناكمو حالص لهأ مهأل ؛ هللا دنع انل اوعفشي نأ مهغم ديرن

 ام ريربت يف لبق نم نوكرشملا هلاق ام نيع وه اذه نأ : باوجلاو

 الو مهرضي الام هللا تود نم نودبعيو# :ىلاعت لاقو چ ىفلز

 . # هللا دنع انؤاعفش ءالؤه نولوقيو مهعفني

 هلل لق# : ىلاعت لاق امك هدحو هلل كلم اهنكلو « قح ةعافشلاو
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 :اسماخ

 مل هللا نأل ؛ تاومألا نم ال هللا نم بلطت يهف اعيمج ةعافشلا
 مهريغ الو ءايبنألا نم الو ةكئالملا نم ةعافشلا بلط يف صخري
 سیلو ‹ عفشي نأ عفاشلل نذأيل هنم بلطتو هناحبس هكلم اهنأل
 مهنذإ نودب ميدل ءاعفشلا مدقت نم نيقولخملا دنع وه اك رمألا
 نع اوضري مل نإو مهيلإ مهتجاحل ةعافشلا لوبق ىلإ نورطضيو
 هناحبس هللا امأ ءءارزولاو ناوعألا ىلإ نوجاتحي مهنأل ي نالا
 : ىلاعت لاق «هيف عوفشملا نع هاضرو هنذإب الإ دحأ عفشي الف
 نأ دعب نم الإ ائيش مهتعافش ينغت ال تاومسلا يف كلم نم مكوؤ»
 . * ىضريو ءاشي نمل هللا نذأي

 ةناكم مه نيحلاصلاو ءايلوألا نإ نولوقي مهنأ : ءالؤه هبش نمو
 . مهتناكمو مههاجب هللا لأسن نحنو هللا دنع

 صخشل مزجلا نكلو « هللا ءايلوأ مهلك نينمؤملا نأ :باوجلاو
 تتبث نمو «ةنسلاو باتكلا نم ليلد ىلإ جاتحي هلل يلو هنأ نيعم
 نم كلذ نآل ؛هب كربتلاو هيف ولغلا انل زجي مل ةنسلاو باتكلاب هتيالو
 انئيب طئاسو ذاختا نود ةرشابم هئاعدب انرمأ هللاو .كرشلا لئاسو
 مهنأ : لبق نم نوكرشملا هب للع يذلا ليلعتلا وه اذه نآلو «هنيبو
 مههاجب هللا نولأسي « هللا نيبو مهنيب طئاسوو ءاعفش ءالؤه اوذختا
 . كلذ مهيلع هللا ركنأف مهمرقو
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 ربكألا كرشلا نم عاونأ نايب

 ديحوتلا يفاني ربكألا كرشلاو ءرغصأ كرشو ربكأ كرش : ناعون كرشلا

 لوح سرایی اب اهضعب نایب قبس ةريشك عاونأ هلو ءةلملا نم جرخبو

 : اہنم ‹«ىرخأ عاونأ كانهو ‹ةحرضألا

 فوخلا يف كرشلا - ١

 وهو ةمولعم وأ ةنونظم ةرامأ نع هوركم عفوت : ءالعلا هفرع امك فوخلا

 وأ توغاط ؤأ نثو نم هللا ريغ نم فاخي نأ وهو ءرسلا فوخ : لوألا

 هللا لاق امك «هرکی اهب هبيصي نأ سنا وأ نج نم بئاغ وأ تيم
 كارتعا الإ لوقن نإ# :هل اولاق مهنأ مالسلا هيلع دوه موق نع

 امم ءىرب ينأ اودهشاو هللا دهشأ ينإ لاق ءوسب انتا ضعب

 فوخ دقو #نورظنت ال مث اعيمج ينوديكف هنود نم.نوكرشت

لا وه هللا ريغ نم فوخلا اذهو چ هنود نم نيذلاب كنوفوخيو#
 عقاو

 اهب نوفوخيو ءاهنوفاخي «ناثوألا نم اهريغو روبقلا دابع نم مويلا

 هلل ةدابعلا صالخإب اورمأو اهتدابع اوركنأ اذإ ديحوتلا لهأ
 هلل هصالخإ بجي ةدابعلا عاونأ مهأ نم فوخلا نم عونلا اذهو

 % نينمؤم متنك نإ لوفاخو مهوفاخت الفوم : ىلاعت لاق «هدحو

 مظعأ نم فوخلا اذهو نوشخاو مهوشخت الف# : ىلاعت لاقو
 هللاب كرشأ دقف هللا ريغل هفرص نمف ءاهلجأو نيدلا تاماقم

 . هللاب ذايعلاو ركألا كرشلا
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 ضعب نم افوخ هيلع بجي ام ناسنإلا كرتي نأ :فوخلا عاونأ نم : ناثلا
 هلوق يف روكذملا وه اذهو ءرغصأ كرش وهو « مرح اذهف «سانلا
 مكل اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا# :ىلاعت
 اوبلقناف .ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو اناميإ مهدازف مهوشخاف
 وذ هللاو هللا ناوضر اوعبتاو ءوس مهسسمي مل لضفو هللا نم ةمعنب
 مهوفاخت الف هءايلوأ فوخي ناطيشلا مكلذ |منإ .ميظع لضف
 يف روكذملا فوخلا وه اضيأ اذهو (نينمؤم متنك نإ نوفاخو
 هللا ىضر يردخلا ديعس يبأ نع هجام نبا هاور يذلا ثيدحلا
 اولاق (هسفن مكدحأ رقحي ال» : لاق هنأ هلك هللا لوسر نع هنع
 هيلع هلل ارمأ ىري» : لاق ؟هسفن اندحأ رقحي فيك : هللا لوسر اي
 ام : ةمايقلا موي هل لجو زع هللا لوقيف .هيف لوقي ال مث لاقم هيف
 هللا لوقيف «سانلا تيشخ :لوقيف اذكو اذك يف لوقت نأ كعنم
 . «ىشخت نأ قحأ تنك ىايإف : لجو زع

 وأ ودع نم فوخلا وهو «يعيبطلا فوخلا :فوخلا عاونأ نم : ثلاثلا
 ةصق يف ىلاعت لاق اک مومذمب سيل اذهف كلذ ريغ وأ عبس
 . «بقرتي افئاخ اهنم جرخف# : مالسلا هيلع ىسوم

 بجيف ةدابعلا عاونأ مظعأ نم وهف رسلا فوخوه يذلا لوألا عونلا امأ
 ةدابعلا قوقح نم وهف يناثلا عونلا كلذكو «لجو زع هلل هصالخإ
 اوفاخي نأ نينمؤملل هللا نم يبن (نوفاخو مهوفاخت الفإ هئايلوأب مكفوخي يأ «هءايلوأ فوخي ناطيشلا مكلذ |نإإ» : ىلاعت هلوق ىنعمو ءاهتالمكمو
 عاونأ عيمجو فوخلا اوصلخأ اذإف هيلع مهفوخ اورصقي نأ مهل رمأو هريغ
 هللا سيلأ# : ىلاعت لاق .نوفاخي ام مهنمأو نوديري ام مهاطعأ ةدابعلا
 ديك نمو : ميقلا نبا مامإلا لاق # هنود نم نيذلاب كنوفوخيو هدبع فاكب

 مهورمأي الو مهودهاجي الثل هئايلوأو هدنج نم نينمؤملا فوخي نأ هللا ودع
 ناطيشلا ديك نم اذه نأ ىلاعت ربخأو .ركنم نع مهوهني الو فورعمب
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 ءايلوأ فوخ هنم لاز دبعلا نإيإ ىوق الكف « مهفاخن نأ اناہنو .هفيوختو

 رمعي |منإ# : ىلاعت لاقو ,مهنم هفوخ ىوق هنايإ فعض املكو «ناطيشلا

 شب ملو ةاكزلا ىتاو ةالصلا ماقأو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم

 . * نيدتهملا نم اونوكي نأ كئلوأ ىسعف هللا الإ

 مويلاو هللاب ناميإلا لهأ الإ اهرمعي ال هللا دجاسم نأ هناحبس ريخأف

 نود ةيشخلا هل اوصلخأو مهحراوجب اولمعو مهولقب اونما نيذلا رخآلا

 ةرامع نأل ؛نيكرشملا نع اهافن نأ دعب دجاسملا ةرامع مهل تبثأف «هاوس

 هلمعف لمع نإو او ‹ حلاصلا لمعلاو ةعاطلاب الإ نوكت ال دجاسملا

 دامرك# وأ «ائيش هدجي مل هءاج اذإ ىتح ءام نامظلا هبسحي ةعيقب بارسكإ

 . هنم ريخ مدعلاف كلذك ناك امو *فصاع موي يف حيرلا هب تدتشا

 سسؤملا حلاصلا لمعلاب الإ ًاحيحص ًانارمع ةرماع دجاسملا نوكت الف

 عدبلاو 00 نم ةيلاخلا ةحيحصلا ةديقعلاو ديحوتلاو صالخإلا ىلع

 اهتداشإ وأ طقف ءانبلا ةماخفو ةفرخزلاو نيطلاب اهترارع سيلو «تافارغلاو

 شخي ملو# : ىلاعت هلوقو ل و ,روبقلا ىلع
 ةلاحم الو «ةعاطلاو ةدابعلاو ميظعتلا ةيشخ ديري : ةيطع نبا لاق هللا الإ

 مأ ىلإ هنع هللا يضر ةيواعم بتك دقو و الا ىشخي ناسنإلا نأ

 الو هيف هيصوت ًاباتك هل بتكت نأ اهنم بلطي اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا

 مالس ةيواعم ىلإ) :هصن ام اهنع هللا يضر ةشئاع هل تبتكف «هيلع رثكت
 هللا ىضر سمتلا نم» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس ينإف : دعب امأ كيلع

 طخسب سانلا ىضر سمتلا نمو «سانلا ةنوؤم هللا هافك سانلا طخسب

 نبا هاورو .ةيلحلا يف ميعن وبأ ه هاور «مالسلاو .سانلا ىلإ هللا هلكو هللا

 هللا يضر سانلا طخسب هللا ىضر سمتلا نم» : ظفلب هحيحص يف نابح

 هللا طخس هللا طخسب سانلا ىضر سمتلا نمو «سانلا هنع ىضرأو هنع

 . «سانلا هيلع طخسأو هيلع
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 يورو ةيواعم ىلإ ةشئاع تبتكو : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ىضرأ نمو «سانلا ةنوؤم هافك سانلا طخسب هللا ىضرأ نم» هتعفر اهنأ
 ظفلو ءعوفرملا ظفل اذه «ًائيش هللا نم هنع اونغي مل هللا طخسب سانلا
 هنع ىضرأو هنع هللا يضر سانلا طخسب هللا ىضرأ نم» :فوقوملا
 اذهو «اماذ هل سانلا نم هدماح داع هللا طخسب سانلا ىضرأ نمو «سانلا
 ناكو هاقتا دق ناك مهطخسب هللا ىضرأ نم نإف .نيدلا يف هقفلا مظعأ نم
 لعجي هللا قتي نمو# هدبع فاك هللاو .نيح اصلا ىلوتي هللاو حلاصلا هدبع
 «بير الب سانلا ةنوؤم هيفكي هللاو 4بستحي ال ثيح نم هقزريو اجرح هل
 هنع نوضري نكلو .كلذ لصحي ال دقف هنع نوضري مهلك سانلا نوك امأو
 سانلا ىضرأ نمو» «ةبقاعلا مه نيبت اذإو «ضارغألا نم اوملس اذإ
 . هيدي ىلع ضعي ملاظلاك «ائيش هللا نم هنع اونغي مل هللا طخسب

 نإف ةبقاعلا يف لصحبو ًاريثك عقي اذهف اماذ بلقني هدماح نوك امأو
 . هللا همحر همالك ىهتنا . مهئاوهأ دنع ءادتبا لصحت الو .ىوقتلل ةبقاعلا

 ءاضرإ هلمعب بلطي ناك اذإ ناسنالا نأ نيبتي هتاياورب ثيدحلا اذه نمو
 ىلاعت هللا ىضر نيتميظع نيتحلصم ىلع لصح سانلا طخسي اب هللا
 طخسي اب سانلا ءاضرإ هلمعب بلطي سكعلاب ناك نمو «سانلا ىضرو
 نأ ىلع لدف «سانلا طخسو هللا طخس :ناترضم هل لصح لجو زع هللا
 عمجي هللا طخسي اب سانلا ءاضرإ نأو .هلك ريخلا عمجي ىلاعت هللا ءاضرإ
 . ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن .هلك رشلا

 ًانورقم نوكي نأ بجي هناحبس هللا نم فوخلا نأ ملعن نأ بجيو اذه
 هللا ةمحر نم طونقلا ىلع اثعاب افوخ نوكي ال ثيحب «ةبحملاو ءاجرلاب
 عم بهذي ال ثيحب ءاجرلاو فوخلا نيب هللا ىلإ ريسي نمؤملاف «لجو زع
 نمأي ىتح طقف ءاجرلا عم بهذي الو هللا ةمحر نم طنقي ىتح طقف فوخلا
 ,ديحوتلا نايفاني هللا ركم نم نمألاو هللا ةمحر نم طونقلا نأل هللا ركم نم
 نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي الف هللا ركم اونمأفأ# :ىلاعت هللا لاق
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 .#نولاضلا الإ هبر ةمحر نم طنقي نمو#

 بنذلا ىلع دبعلا ةماقإ هللا ركم نم نمألا نم» : عفار نب ليعامسإ لاق

 . «ةرفغملا هللا ىلع ىنمتي

 نمألا لباقي وهو «هنم سأيلاو جرفلا داعبتسا :طونقلا : ءالعلا لاقو

 فوخلا ىلع دمتعي نأ نمؤملل زوجي الف ميظع بنذ امهالكو هللا ركم نم

 نم نمأي ىتح طقف ءاجرلا ىلع دمتعي الو « هللا ةمحر نم طنقي ىتح طقف

 تاريخلا يف نوعراسي اوناك مهنإ :هئايبنأ نع ىلاعت لاق اک .هتمحر

 نوعدي نيذلا كئلوأ## :لاقو «نيعشاخ انل اوناكو ًابهرو ابغر اننوعديو

 نا هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو برقأ مهيأ ةليسولا مهر ىلإ نوغتبي

 بابسألا لعفو لمعلا ىلإ دبعلا اعفد اعمتجا اذإ ءاجرلاو فوخلاو

 لمعلا نع فقوتي هنإف هللا ةمحر نم سئي اذإ امأ ءاهباقع فوخ ىصاعملا

 ‹يصاعملا لعف ىلإ عفدني هنإف هتبوقعو هللا باذع نم نمأ اذإو حلاصلا

 فوخ اب هدبع نمو ‹ قوص وهف هدحو بحلاب هللا دبع نم : ءاملعلا ضعب لاق

 هدب نمو ۰ء یجرم وهف هدحو ءاجرلاب هذبع نمو «يرورح وهف هدحو

 ثيح هقلخ ةريخ كلذب هللا فصو امك «نمؤم وهف ءاجرلاو فوخلاو بحلاب
 برقأ مهأ ةليسولا مهر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كئلوأ# : هناحبس لوقي

 : ىلاعت لاقف «نورساخلا مهنأب ةبوقعلا نم اونمأو ىصاعملا يف اوعفدناو

 ىرقلا لهأ نمأ وأ .نومئان مهو اتايب انسأب مهيتأي نأ ىرقلا لهأ نمأفأ»
 الإ هللا ركم نمأي الف هللا ركم اونمأفأ .نوبعلي مهو ىحض انسأب مهيتأي نأ

 . #نورساخلا موقلا
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 لسرلل نيبذكملا ىرقلا لهأ لاح ركذ امل هللا نأ :تايآلا ىنعمو
 نم نمألا وه كلذ ىلع مهلمح يذلا نأ ركذ -ىصاعملاو رفكلا يف نيدامتملا
 معنأ هبضغأو دبعلا هاصع اذإ هنأ وه : هللا ركمو «هنم فوخلا مدعو هللا ركم

 مهلسر اوصعو معنلاو ءارسلاب مهجردتسا ا مهب هللا ركم اونمأ ةرفكلا

 لثم لعفي نأ مهدعب ءاج نم رذحو « هللا مهكلهأ ىتح يصاعملا يف اودامتو

 . اهحبقو ةيانجلاب هتفرعم : الوأ

 .اهتبوقع ةيصعملا لع بتر هللا نآو ديعولاب هقيدصت : ًايناث
 بكترا اذإ اهنيبو هنيب لاحيو ةبوتلا نم عنمي هلعل ملعي ال هنوك : ًاثلا

 :ةينذلا

 .دشأ هفوخ نوكي هدعبو «بنذلا لبق فوخلا هل متي ةثالثلا هذهبو

 نم اوسأيي الو ءًادبأ هللاب مهلمأ عطقني ال مالسلا مهيلع ءايبنألا ناكو
 اذهف «بابسألا تفعضو بطخلا دتشا امهم لاوحألا عيمج يف هللا ةمحر
 لاحو هنس ربك عم دلولاب ةكئالملا هترشب امل مالسلا هيلع ميهاربإ هللا ليلخ

 كلذ نم غلبأ وه ام هتمحرو هللا ةردق نم ملعي هنأل «نولاضلا الإ هبر

 مبف ربكلا ينسم نأ ىلع ينوقرشبأ# :ةكئالملل لاق هنكل «مظعأو
 ,هتمحرو هللا ةردق ميظع يف ركفتلاو بجعتلا هجو ىلع كلذ لاق 4نورشبت

 اوبهذا ينب اي هدنع نيرضاحلا هينبل لاقو هتمح رب هعمطو هللاب هؤاجر مظع
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 مهب ينيتأي نأ هللا ىسع ليمج ريصف# :لاقو «نورفاكلا موقلا الإ هللا

 . «اعيمج

 نينثا يناث اورفك نيذلا هجرخأ ذإ# : هنع هللا لاق ةي دمحم انيبن اذهو

 دنع هؤاجر مظعف انعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ راغلا يف امه ذإ

 هدابع ىبني هناحبس هللاو «بركلا عم جرفلا نأ ملعاو» :لوقيو .ةدشلا

 نم طونقلا ىلع كلذ مهلمحي نأ مهمئارج تمظعو مہونذ ترثك نيذلا

 ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لقإ# : ىلاعت لاق ءاهنم ةبوتلا كرتو هتمحر
 روفخلا وه هنإ اعمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ

 ةرثك مهلمحت نأ هدابع هناحبس ىبنف هل اوملسأو مكبر ىلإ اوبينأو .ميحرلا
 نم سأيلا يب يبنلا دع دقو ءةرفغملا نم سأيلاو ةبوتلا كرت ىلع مہونذ

 هلك هللا لوسر نأ (نع هللا ىضر سابع نبا نعف «رئابکلا نم هللا حور

 نم نمألاو هللا حور نم سأيلاو «هللاب كارشإلا» :لاقف رئابكلا نع لتس
 نم نمألاو ءهللاب كارشإلا رئابكلا ربكأ) :لاق دوعسم نبا نعو «هللا ركم

 نم طونقلا نأل ؛(هللا حور نم سأيلاو ءهللا ةمحر نم طونقلاو هللا ركم

 هللا ركم نم نمألاو .هترفغمو هتمحر ةعسب لهجو هللاب نظ ءوس هللا ةمحر

 نوكي نأ ىلع هيبنت كلذ ينو ءاهب باجعإو سفنلاب ةقثو هتردقبو للاب لهج

 ةمحر وجري لب سأيي الو طنقي الف فاخ اذإف ءءاجرلاو فوخلا نيب ئاد دبعلا

 ضعب ناكو .ةبوقعلا نمأي ىتح ءاجرلا هب ىداتي الف اجر اذإو ءهللا
 ييو .فوخلا بناج ةحصلا لاح يف يوقي نأ دبعلل نوبحتسي فلسلا

 . ءاجرلا بناج يوقي توملا دنعو ضرملا ةلاح

 نع دعبلاو حلاصلا لمعلا ىلع عفدي ءاجرلاو فوخلا نيب بلقلا نزاوتف

 بناج ىلإ لاف بلقلا نزاوت لتخا اذإ امأ .بونذلا نم ةبوتلاو يصاعملا

 يف عقويو ةبوتلا ليبس لقرعيو لمعلا ةكرح لطعي ام اذه نإف دحاو
 لحف فوخلا بناج تلطع يتلا ةقباسلا ممألا نع هللا هصق ايفو .كالملا

 .ناميإلا لهأل ركذم ريح هللا باقع اه
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 نم نكت مل مأ تظعوأ انيلع ءاوسإ» :هل نولوقي دوه موق مه اهف
 هوبذكف .نيبذعمب نحن امو .نيلوألا قلخ الإ اذه نإ .نيظعاولا

 لجو زع هلل اهصالخإ بجي ةدابعلا عاونأ مظعأ نم ءاجرلاو فوخلاو
 .ةديقعلل داسفإو ديحوتلاب لالخإ اب لالخإلاو

 ةبحملا يف كرشلا - ؟

 هتبحمب انورقم نوكي نأ دبال ىلاعت هللا نم فوخلا نأ قبس اهيف انلق
 لصأ يه ةبحملاف , جراوخلا نيد لصأ وه طقف فوخلاب هدبعت نآل ؛ هناحبس
 «مالسإلا نيد لمكي هللا ةبحم لا کیف .هاحر هيلع رودت يذلا مالسإلا نيد

 ةيدوبعلا ةبحم :انه ةبحملاب دارملاو .ناسنإلا ديحوت صقني اهصقنبو
 هذهف «هريغ ىلع بوبحملا راثيإو ةعاطلا لامكو عوضخلاو لذلل ةمزلتسملا
 : ناسق ةبحملا نأل .دحأ اهيف هعم كرشي نأ زوجي ال هلل ةصلاخ ةبحملا

 لذلا لامك مزلتست يتلا ةيدوبعلا ةبحم يهو ءةصتخم ةبحم :  لوألا مسقلا
 . ىلاعتو هناحبس هللاب ةصاخ هذهو بوبحملل ةعاطلاو

 : عاونأ ةثالث يهو «ةكرتشم ةبحم : يناثلا مسقلاو
 . ماعطلل عئاجلا ةبخمك ةيعيبط ةبحم : لوألا عونلا
 . هدلول دلاولا ةبحمك قافشا ةبحم : يناثلا عونلا
 كيرشلا ةبحمك فلإو سنأ ةبحم : ثلاثلا عونلا

 . هقيدصل قيدصلاو هكيرشل
 دحأ ذخاؤي الو لذلاو ميظعتلا مزلتست ال ةثالثلا اهماسقأب ةبحملا هذهو

 نكت نأ دنال نکل ءاكرش اهدوجو نوكي الف ةصتخملا ةبحملا محازت الو اهب
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 ىه ةيدوبعلا ةبحم يهو -ةصتخملا ةبحملاو ءاهيلع ةمدقم ةصتخملا ةبحملا

 ا هللا نود نم ذختي نم سانلا نموإ» : ىاعت هلوق يف ةروكذملا

 . #4 هلل اخ كيش اونما نيذلاو هللا بحك

 بحأ نم نأ ىلاعت ربخأ : ةيآلا هذه ىلع هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق

 يف ًادادنأ هللا نود نم ذختا نمم وهف ىلاعت هللا بحي اک اعيش هللا نود نم

 . ميظعتلاو بحل ا

 يف مه امو ايندلا يف نيكرشملا لاح ىلاعت ركذي : هللا همحر ريثك نبا لاقو

 -ءارظنو الاثمأ يأ ادادنأ هلل اولعج ثيح «لاكنلاو باذعلا نم ةرخآلا

 . ميظعتلاو ةبحملا يف هللاب مهنوواسي يأ 4 هللا بحك موبي

 ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وه هللا همحر ريثك نبا هلاق يذلا اذهو

 نإ هللات## : هلوق يف مهنع ةيوستلا هذه هللا ىكح ايك .هريسفت يف هللا همحر

 قيدلا مث : يلاعت لاقو «نيملاعلا برب مكيوسن ذإ .نيبم لالض يفل انك

 دشأ يأ هلل ًابح دشأ اونما نيذلاو# : ىلاعت هلوقو «نولدعي مهرب اورفک
 دادنألا باحصأ نم هلل ابح كس : ليقو هلل دادنألا باحصأ نم هلل ابح

 ادن هذختا دقف هللا بحك اعيش بحأ نم نأ ىلع ةيآلا تلدف . مهدادنأل

 ادن ذختا نم نأ هيفو : هللا همحر باهولادبع نب دمحم خيشلا لاق « هلل

 يه يتلا هللا ةبح نأ ابيرق انلقو .ربكألا كرشلا وهف هللا ةبحم هتبحم يواست

 ةبحملا يهو ةيدوبع تسيل يتلا ةبحملا ىلع مدقت نأ بجي ةيدوبعلا ةبحم

 مدق نم دعوت هللا نأل ؛لاومألاو جاوزألاو دالوألاو ءابآلا ةبحمك ةكرتشملا

 مكؤانبأو مكؤابأ ناك نإ لقإ» :ىلاعت لاق هللا ةبحم ىلع ةبحملا هذه

 نوشخت ةراجتو اهومتفرتقا لاومأو ا مكجاوزأو مكناوخإو
 هليبس يف داهجو هلوسرو هللا ¿ نم مكيلإ بحأ اہنوضرت نكاسمو اهداسك

 هناحبس دعوتف #نيقسافلا موقلا يدب ال هللاو هرمأب هللا يتأي ىتح اوصبرتف

 مو اهبحي يتلا لامعألاو هلوسرو هللا ةبحم ىلع ةيناثلا تابوبحملا هذه مدق نم

 سيل ناسنإلا هيلع لبج ءيش اذه نأل ؛ ءايشألا هذه بح درحم ىلع دعوتي
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 هللا هبحي ام ةبحمو هلوسرو هللا ةبحم ىلع اهتبحم مدق نم دعوت |منإو ءايرايتخا
 دبعلا هڪ ام لع هدارأو هدبع نم هللا هبحأ ام راثيإ نم دبالف هلوسرو

 ىلاعت هللا بحأ نم نأ :اهنم اهيلع لدت تامالع اهل هللا ةبحمف «هديريو
 تاذلملاو تاوهشلا نم هسفن هبحت ام ىلع لامعألا نم هللا هبحي ام مدقي هنإف
 هلوسر عبتي هنإف ىلاعت هللا بحأ نم نأ : اہنمو ‹ناطوألاو دالوألاو لاومألاو

 نإ لق# : ىلاعت لاق «هنع یہن ام كرتيو هب رمأ ام لعفيف هب ءاج ایف هيي
 .ميحر روفغ هللاو مكبونذ مكل رفغيو هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك
 ضعب لاق «نيرفاكلا بحي ال هللا نإف اولوت نإف لوسرلاو هللا اوعيطأ لق
 متنك نإ لق :ةبحملا ةيآ ىلاعت هللا لزنأف هللا ةبحم موق ىعدا :فلسلا
 اهترمثو هللا ةبحم ليلد نايب ةيآلا يفف هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت
 ةبحم لين اهترمثو اهتدئافو يب لوسرلا عابتا :اهتمالعو اهليلدف .اهتدئافو
 . هبونذل هترفغمو دبعلل هللا

 نيذلا اأ اي» :هلوقب هللا هركذ ام هلل دبعلا ةبحم قدص تامالع نمو _

 ىلع ةلذأ هنوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فوسف هنيد نع مكنم دتري نم اونما
 مثال ةمول نوفاخي الو هللا ليبس يف نودهاجي نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا
 : تامالع عبرأ هللا ةبحمل ةميركلا ةيآلا هذه يف ركذف

 : ىلوألا ةمالعلا
 مهيلع نوقفشي مهنأ ىنعمب «نينمؤملا ىلع ةلذأ نونوكي هلل نيبحملا نأ

 :هشلول كلاولاك

 : ةيناثلا ةمالعلا

 عفرتلاو ةدشلاو ةظلغلا مهل نورهظي يأ نيرفاكلا ىلع ةزعأ نونوكي مهخأ
 .فعضلاو عوضخلا مهل نورهظي الو مهيلع
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 : ةثلاثلا ةمالعلا

 هللا نيد زازعإل ناسللاو لاملاو ديلاو سفنلاب هللا ليبس يف نودهاجي مهنأ

 . ةليسو لكب هئادعأ عمقو

 : ةعبارلا ةمالعلا
 مه سانلا ءاردزا مهيف رثؤي الف «مئال ةمول هللا يف مهذخأت ال مهأ

 مهتعانقل قحلا ةرصنل مهلاومأو مهسفنأ نم نولذبي ام ىلع مهايإ مهمولو
 هفعضيف موللا هيف رثؤي بح لكف « مهنيقيو مہناميإ ةوقو هيلع مه ام ةحصب

 . ةقيقحلا ىلع بحمب سيلف هبيبح ةرصانم نع

 هللا همحر ميقلا نبا اهركذ ءايشأ ةرشع ىلاعت هللا ةبحمل ةبلاحلا بابسألاو

 ۰ يهو

 . هب ديرأ امو هيناعمل مهفتلاو ربدتلاب نارقلا ةءارق : اهدحأ
 . ضئارفلا دعب لفاونلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا: يناثلا
 . لمعلاو بلقلاو ناسللاب لاح لك ىلع هللا ركذ ماود: ثلاثلا

 . نيتبحملا محازت دنع دبعلا هبحي ام ىلع هللا هبحي ام راثيإ : عبارلا

 امو لالجلاو لامكلا نم هيلع لدت امو هتافصو هللا ءاسأ يف لمأتلا : سماخلا

 . ةديمحلا راثآلا نم اه

 هناسحإو هرب ةدهاشمو ةنطابلاو ةرهاظلا هللا معن يف لمأتلا : سداسلا

 . هدابع ىلع هماعنإو
 . هيلإ هراقتفاو هللا يدي نيب بلقلا راسكنا : عباسلا

 رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ىهلالا لوزنلا تقو هللاب ةولخلا: نماثلا

 . ةبوتلاو رافغتسالاب كلذ متخو تقولا اذه يف نآرقلا ةوالتو

 نم ةدافتسالاو لجو زع هلل نيبحملا حالصلاو ريخلا لهأ ةسلاجم : عساتلا

 . مهمالك

 . لغاوشلا نم هللا نيبو بلقلا نيب لوحي ببس لك نع داعتبالا : رشاعلا
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 ملسمو يراخبلا جرخأ اك كك هلوسر ةبحم اهمزاولو هللا ةبحم عباوت نمو
 قت مكدحأ نمؤي ال» : لاق دك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ستا نع
 نايإلا نمؤي ال يأ «نيعمجأ سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ

 ةبحمو «هيلإ سانلا برقأو هسفن نم هيلإ بحأ لوسرلا ناك نم الإ لماكلا
 نمف «هعبتا ب لوسرلا بحأ نمو احل ةمزالمو هللا ةبحمل ةعبات لوسرلا
 نم هريغ عيطيف هب ءاج ایف هفلاخي وهو مالسلاو ةالصلا هيلع هتبحم ىعدا
 يف بذاك وهف ننسلا كرتيو عدبلا يبحيف نيفرخم او نيعدتبملاو نيفرحنما
 عدبلا نوثدحي نيذلاف .هبوبحم عيطي بحملا نأل لب لوسرلا بحي هنأ هاوعد
 وه ام نولعفي وأ عدبلا نم اهريغو دلاوملا ءايحإب لوسرلا ةنسل ةفلاخملا
 هنم ددملا بلطو هللا نود نم هئاعدو يب يبنلا يف ولغلا نم كلذ نم مظعأ
 مهو بذكلا مظعأ نم اذهف هنوبحي مهنأ نوعدي اذه عمو هب ةثاغتسالاو
 قيرف ىلوتي مث انعطأو لوسرلابو هللاب انما نولوقيو# : مهيف هللا لاق نيذلاك
 هذه نع ىه يب لوسرلا نأل #نينمؤملاب كئلوأ امو كلذ دعب نم مهنم
 ءاوبذكف هنوبحي مهنأ نوعدي مهو هتيصعم اوبكتراو .هيبن اوفلاخ دقو رومألا
 . ةيفاعلا هللا لأسن

 لكوتلا يف كرشلا - ۳

 بلقلا لمع نم وهو ‹ ضيوفتلاو داتعالا :هانعم ةغللا ٤ لكوتلا

 اذإ نالف ىلإ يرمأ تلكوو «هب مايقلا نمض اذإ رمألا يف لكوت :لاقي
 بجي ىلا ةدابعلا عاونأ مظعأ نم هللا ىلع لكوتلاو «هيلع تدمتعا
 . «نينمؤم متنك نإ اولكوتف هللا ىلعو :ىلاعت لاق هلل اهصالخا

 : ماسقأ ىلاعت هللا ريغ ىلع لكوتلاو

 تاومألا ىلع لكوتلاك هللا الإ اهيلع ردقي ال يتلا رومألا يف لكوتلا : اهدحأ
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 رصنلا نم بلاطملا قيقحت يف تيغاوطلا نم مهوحنو نييئاغلاو
 .ربكأ كرش اذهف «ةعافشلا وأ قزرلاو ظفحلاو

 وأ ريمأ وأ ناطلس ىلع لكوتي نمك ةرهاظلا بابسألا يف لكوتلا : يناثلا
 وحنو ىذأ عفد وأ ءاطع نم هللا هردقأ (يف رداق يح صخش يأ

 . صخشلا ىلع داهتعا هنأل ؛رغصأ كرش اذهف .كلذ

 هيلع ردقي امم هنع لمعب موقي نم ناسنالا ةبانإ وه يذلا لكوتلا : ثلاثلا

 لوصح يف هيلع دمتعي نأ هل سيل نكلو «زئاج اذهف ءارشو عيبك
 هسفنب اهبلطي يتلا هرومأ ريسيت يف هللا ىلع لكوتي لب هيف لكو ام
 ةلمج نم ةزئاجلا رومألا ليصحت يف صخشلا ليكوت نأل «هبئان وأ

 هللا ىلع دمتعي |(نإو اهيلع دمتعي ال بابسألاو «بابسألا
 . ببسملاو ببسلا دجومو بابسألا ببسم وه يذلا هناحبس

 وه الإ هيلع ردقي الامو قازرألا ليصحتو راضملا عفد يف هللا ىلع لكوتلاو
 هللا لاق كأ كرش كلذ يف هريغ ىلع لكوتلاو .ةدابعلا عاونأ مظعأ نم

 هيلع لكوتلاب هناحبس رمأف نينمؤم متنك نإ اولكوتف هللا ىلعو# :ىلاعت
 يف اطرش هيلع لكوتلا لعجو .رصحلا ديفي لومعملا ميدقت نأل ؛هدحو

 موق اي ىسوم لاقو# : ىلاعت هلوق يف مالسإلا يف اطرش هلعج اك «ناییإلا

 ناويإلا ءافتنا ىلع لدف «نيملسم متنك نإ اولكوت هيلعف هللاب متنما متنك نإ
 وه الإ هيلع ردقي ال |يف هريغ ىلع لكوت وأ هللا ىلع لكوتي مل نمع مالسإلاو
 ةضيرف هللا ىلع لكوتلاف .ناثوألا رئاسو ةحرضألاو روبقلا باحصأ نم
 اهمظعأو ديحوتلا تاماقم ىلعأو ةدابعلا عاونأ عمجأ وهو هلل اهصالخإ بجي

 عيمج يف هللا ىلع دمتعا اذإ هنإف ةح اصلا لامعألا نم هنع أشني امل ؛اهلجأو
 . هللا عم هتلماعمو هصالخإ حص هاوس ام لك نود ةيويندلاو ةينيدلا هرومأ

 لكوت الو ًاقولخت دحأ اجر امو : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 . ىهتنا . . .هيف هنظ باخ الإ هيلع
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 الف «نيعتسن كايإو دبعن كايإإط لزانم مظعأ نم هللا ىلع لكوتلاو
 لاق .هناحبس هللا ىلع لكوتلا لاب الإ ةثالثلا هعاونأب ديحوتلا لاك لصحب
 ف تايآلاو  اليكو هذختاف وه الإ هلإ ال برغملاو قرشملا بر# : ىلاعت هللا

 هللا نا هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو# : ىلاعت لاقو : ادب ك هيومألا

 (هرمأ غلاب

 نإ اولكوتف هللا ىلعو# : ىلاعت هلوق ىلع هللا همحر ميقلا نا مامإلا لاق

 ءافتنا ىلع لدف «ناهبإلا يف ًاطرش هللا ىلع لكوتلا لعجف 4نينمؤم متنك
 فعض اذإو ىوقأ هلكوت ناك دبعلا نايإ يوق لکو .هئافتنا دنع نايإلا

 فعض ىلع اليلد ناك ًافيعض لكوتلا ناك اذإو «لكوتلا فعض ناهيإلا
 ءةدابعلاو لكوتلا نيب عمجي هباتك نم عضاوم يف ىلاعت هللاو «دبالو ناهيإلا
 «مالسإلاو لكوتلا نيبو .ىوقتلاو لكوتلا نيبو .ناهيإلاو لكوتلا نيبو
 ءنايإلا تاماقم عيمجل لصأ لكوتلا نأ رهظف «ةيادملاو لكوتلا نيبو
 نم سأرلا ةلزنمك اهنم هتلزنم نأو .مالسإلا لامعأ عيمجل لصأ ناسحإلاو
 هتاماقمو ناميإلا موقي ال كلذكف ندبلا ىلع الإ سأرلا موقي ال اكف ءدسجلا
 . لكوتلا قاس ىلع الإ هلامعأو

 هناحبس لاقف نينمؤملا تافص زربأ نم هيلع لكوتلا هللا لعج دقو

 00 اذإو مهولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا نإ : ىلاعتو

 الف مہولقب هيلع نودمتعي يأ ه نولكوتي مد ىلعو E مهتداز هنا

 تاماقم نم تاماقم ثاللثب 8 نينمؤملا فصو ةيآلا يفو 00 نلوجري

 «هدحو هللا ىلع لكوتلاو «نايإلا ةدايزو .فوخلا : : يهو :ناسحاإلا

 هللا نإف ءاهب ذخألاو بابسألا يف يعسلا يفاني ال هناحبس هللا ىلع لكوتلاو
 يطاعتب ىلاعتو كرابت هللا رمأ دقو «بابسأب ةطوبرم کھ هناحبس

 كلذب رمأ هللا نأل ؛ هلل ةعاط بابسألاب ذخألاف «لكوتلاب هرمأ عم بابسألا
 هللا لاق « للاب تكاهيإ وهو بلقلا لمع نم لكوتلاو « حراوجلا لمع نم وهو

 ام مهل اودعأو# : ىلاعت لاقو « مكرذح اوذخ اونمأ نيذلا اأ اي : ىلاعت

531 



 ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تيضق اذإف# : ىلاعت لاقو ةوق نم متعطتسا

 يف ينعي- ةكرحلا يف نعط نم ءاملعلا ضعب لاق هللا لضف نم اوغتباو
 يف نحط نمو «ةنسلا ىف نعط دقق تبابسألا ذدعالاو بسكلاو ىعسلا
 . ناريإلا يف نعط دقف لكوتلا

 ةثالث دبعلا اهلمعي يتلا لامعألاو :هللا همحر بجر نبا مامإلا لاق

 : ماسقأ

 رانلا نم ةاجنلل ًاببس اهلعجو هدابع اهم هللا رمأ يتلا تاعاطلا : اهدحأ
 هب ةناعتسإلاو هيف هللا ىلع لكوتلا عم هلعف نم دبال اذهف ءةنجلا لوخدو

 رصق نمف < نكي ل أشي ملامو ناک ءاش امو هب الإ ةوق الو لوح ال هنإف هيلع

 لاق ءاعرشو اردق ةرخآلاو ايندلا يف ةبوقعلا قحتسا كلذ نم ءىش يف

 لک لكوتو لع الإ ج ل لحرب لمع لمع لاقي ظانسأ وو

 .هل بتك ام الإ هبيصي ال لجر

 ل هيطاعتب هدابع رمأو ايندلا يف هب ةداعلا هللا ىرجأ ام : يناثلاو

 نم ءىدتلاو «رحلا نم لالظتسالاو ‹«شطعلا دنع برشلاو « عوجلا دنع

 رصق نمو «هبابسأ يطاعت دبعلا ىلع بجاو اضيأ اذهف «كلذ وحنو درلا

 «ةبوقعلا قحتسي طرفم وهف هلاعتسا ىلع ةردقلا عم هكرتب ررضت ىتح هيف

 هيلع ىوقي ال ام ىلع كلذ نم هدابع ضعب يوقي ىلاعتو هناحبس هللا نكل

 هيلع جرح الف هريغ نع اهب صتخا يتلا هتوق ىضتقمب لمع اذإف «هربغ
 لوقيو هباحصأ كلذ نع ىبنيو همايص يف لصاوي يب يبنلا ناک اكو

 فلسلا نم ريثك ناك دقو .(ىقسأو معطأ ينإ مكتئيهك تسل ينإ) : مه

 ةوق هل ناك نمف «مهريغل سيل ام بارشلاو ماعطلا كرت ىلع ةوقلا نم مه
 نمو «هيلع جرح الف هللا ةعاط نع كلذ هفعضي ملو هتوق ىضتقمب لمعف

 . كلذ هيلع ركني هنإف تابجاولا ضعب نع اهفعضأ ىتح هسفن فلك

 . .بلغألا معألا يف ايندلا يف هب ةداعلا هللا ىرجأ ام : ثلاثلا مسقلاو
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 الو نوجحي نميلا لهأ ناك :لاق سابع نبا نع يور دقو :لاق نأ ىلإ

 سانلا نولأسيو ةكم نوتأيف نوجحيف «نولكوتم نحن نولوقيو نودوزتي
 دمحأ لثس دقو «ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوزتو# ةيآلا هذه هللا لزنأف
 يغبني : : لاقف ؟ هللا ىلع تلكوت :لوقيو بستكي الو دعقي نمع هللا همحر

 تتسکلاب مهسفنأ ىلع لودوعي نكلو « هللا ىلع نولو نأ مهلك سانلل

 ركب وبأو هسفن رجؤي لي يبنلا ناكو «مهسفنأ نورُجّوُي ءايبنألا ناك دقو
 يف او رشتناف# : ىلاعت هللا لاقو هللا انقزري ىتح دعقن اولوقي مو «رمعو

 اهلقعأ : هللا لوسراي : لجر لاق :لاق سنأ ثيدح نم يذمرتلا جرخو
 لأ ىلإ ةراشإ هلك اذهو ( لكوتو اهلقعا) :لاق ؟لكوتأو اهقلطأ وأ لكوتاو

 دقو .لضفأ اهعمج نوكي دق لب ةحابملا بابسألاب نايتإلا يفانيال لكوتلا

 ضرألا يف هبح يقلي يذلا لكوتملا انإ .نولكأتملا متنأ لب :لاق .نولكوتملا

 . هللا ىلع لكوتيو
 . هللا ءاش نإ ةيافك ردقلا اذبو

 ةعاطلا يف كرشلا - ؛

 ليلحت يف ءارمألاو ءاملعلا ةعاط كرشلا نم نأ مكايإو هللا ينقفو اوملعإ
 مهرابحأ اوذختا# :ىلاعت هللا لاق .هللا لحأ ام ميرحت وأ هللا مرح ام
 املا اودبعيل الإ اورمأ امو ميرم نبا حيسملاو هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو

 بلا نأ حيحصلا ثيدحلا ينو 4نوكرشي امع هناحبس وه الإ هلإ ال ادحاو

 انسل هللا لوسراي :لاقف يئاطلا متاح نب يدع ىلع ةيآلا هذه الت هيَ

 لحأ ام نومرحيو «هنولحتف هللا مرح ام مكل نولحي سيلأ» : لاق «مهدبعن

 يذمرتلا هاور «(مهتدابع كلتف» : ةي يبنلا لاق : ىلب : لاق «هنومرحتف هللا
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 هللا نود نم ًابابرأ نابهرلاو رابحألا ذاختا هيف ايب يبنلا رسف دقو «هريغو
 ماكحأ رييغت يف مهتعاط هانعم (نإو مهل دوجسلاو عوكرلا هانعم سيل هنأب
 ةدابع ربتعي كلذ نأو لالحلا مهميرحتو مارحلا مهليلحتب هتعيرش ليدبتو هللا

 مهعاطأ نمف عيرشتلا يف هلل ءاكرش مهسفنأ اوبصن ثيح « هللا نود نم مهل

 نم اذهو ءميرخستلاو لالختلاو عيرتتلا هلل ماكر فدعا ع كلذ

 هلإ ال ادحاو املا اودبعيل الإ اورمأ امو# : ةيآلا يف ىلاعت هلوقل ربكألا كرشلا

 امم اولكأت الو## : ىلاعت هلوق ةيآلا هذه لثمو #نوكرشي اع هناحبس وه الإ

 مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذي مل
 . «نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو مكولداجيل

 ةفلاخملا ةيعضولا نيناوقلا ميكحت ين ءاسؤرلاو ماكحلا ةعاط اذه نمو

 رمخلا برشو ىنزلاو ابرلا ةحابإك مارحلا ليلحت يف ةيعرشلا ماكحألل
 لالحلا ميرحت وأ طالتخالاو روفسلا ا ثاريملا يف لجرلل ةأرملا ةاواسمو

 اهلادبتساو هللا ماكحأ رييغت نم كلذ هبشأ امو .تاجوزلا ددعت

 ا ل ا ا نيناوقلاب

 ةلدألل ةفلاخملا محلاوقأ عابتاب ءاهقفلا ديلقت كلذ نمو .هللاب ذايعلاو رفاك

 فاصنأ ضعب لعفي اک هنوهتشي امو سانلا ضعب ءاوهأ قفاوت تناك اذإ

 قفاو ام دهتجملا لوق نم ذخؤي نأ بجاولاو « صخرلا سملت نم نيملعتملا
 كرتيو هلوق نم ذخؤي لك) : هللا مهمحر ةمئألا لاق .هفلاخ ام حرطيو ليلدلا

 . (ْكَك هللا لوسر الإ

 الب هللا لوسر نع ثيدحلا ءاج اذإ) : هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا لاق

 سأرلا ىلعف مهنع هللا ىضر ةباحصلا نع ءاج اذإو «نيعلاو سأرلا ىلعف
 هللا همحر ديري (لاجر نحنو لاجر مهف نيعباتلا نع ءاج اذإو «نيعلاو
 فاصنأ ضعب ةملكلا هذه لغتسا دقو «رابكلا ةمئألا لاثمأو هلاثمأ

 نولازي ال مهو نيدهتجملا ةمئألا فاصم يف مهسفنأ اولعج نيذلا نيملعتملا
 . لاهجلاب ءاملعلا ةاواسم دصقي ال ةفينح اب مامإلا نأ كش الو .الاهج
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 ىنعي (رقلا اذه بحاص الإ هيلع دودرمو دار انلک) ٠ هللا همحر كلام لاقو

 . هللا لوسر

 «(يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ) : هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاقو

 . (طئاحلا ضرع يلوقب اوبرضاف هللا لوسر لوق يلوق فلاخ اذإ) :لاقو
 هتحصو دانسإلا اوفرع موقل تبجع) : هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف# :لوقي ىلاعت هللاو ,نايفس يأر ىلإ نوبهذي

 1 باذع ل ةنتف 0 نأ هرمأ

 نيف ا لاق نولوقتو هللا لوسر لاق لوقأ ا مواد

 نأ كلذ ىنعم مهفو هلوسر ةنسو هللا باتك نم ليلدلا هغلب اذإ فلكم لك

 اهضرعي نأ مهلاوقأ فرعو اهيف رظنو ءاملعلا بتك أرق اذإ هسفن حصن نم

 . مهداهتجا لع دوام ةمئألاو دحاو ةلاسلا 3 حلاو 5 0

 اذهو «نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو# : ىلاعت هلوق ىلع هللا همحر لاقو

 ذحألا نأ دقتعيو كلذ يف ولغي نم مهنمو ,"”كرشلا اذه نم وهو ,دلقملا

 انم ملعأ مه :لوقيو «ةنتفلا تمظعف مرحي وأ ٠ هركي هذه 0

 . ىهتنا . ةلدألاب

 )١( ربكألا كرشلا نم يأ .



 : هللا همحر باهولادبع نب دمحم خيشلا لاقو

 رثكألا دنع راص ىتح ةياغلا هذه ىلإ لاوحألا ريغت : ةسماخلا ةلأسملا

 يه رابحألا ةدابعو «ةيالولا ىمستو .لامعألا لضفأ يه نابهرلا ةدابع
 نم سيل نم هللا نود نم دبع نأ ىلإ لاحلا تريغت مث .هقفلاو ملعلا
 . ىهتنا . . .نيلهاجلا نم وه نم يناثلا ىنعملاب دبعو .نيحلاصلا

 يف هوثدحأ ايف لالضلا ءاملع ةعاط ًابابرأ نابهرلاو رابحألا ذاختا نمو
 قرطلاو دلاوملا دايعأ ءايحإك ؛ تالالضلاو تافارخلاو عدبلا نم هللا نيد

 ءاملعلا ءالؤه نأ ىتح « هللا نود نم مهئاعدو تاومألاب لسوتلاو ةيفوصلا
 وه هوربتعاو جذسلا لاهجلا هيف مهدلقو هللا هب نذأي مل ام اوعرش نيلاضلا
 نم اجراخ هوربتعا ةي لوسرلا هب ءاج ام عابتا ىلإ اعدو هركنأ نمو «نيدلا
 ركنملاو اركنم فورعملا داعف «نيحلاصلاو ءالعلا ضغبي هنأ وأ نيدلا

 مرهو ريغصلا كلذ ىلع بش ىتح ءةنس ةعدبلاو ةعدب ةنسلاو ءافورعم
 الو لوح الو ,نيحلصملا ةاعدلا ةلقو نيدلا ةبرغ نم اذهو .ريبكلا هيلع
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق

 نم هيف اوأطخأ |يف نيدهتجملا هقفلا ةمئأ عابتا زوجي ال ناك اذإو

 الإ -دصق ريغ نم هيف اوأطخأ |يف نوروجأمو نوروذعم مهنأ عم داهتجالا
 نيللضملا ءالؤه ديلقت مرحي ال فيكف أطخلا ىلع مهعابتا مرحي هنأ
 نأل ؛ةديقعلا رمأ وهو هيف داهتجالا زوجي ال ايف اوأطخأ نيذلا نيلاجدلاو
 دقلو# : ىلاعت لاق امك رمألا نكلو . صوصنلا ىلع فقوتت ةيفيقوت ةديقعلا

 نيذلا نلوقيل ةيآب مهتئج نئلو لثم لك نم نآرقلا اذه يف سانلل انبرض
 .نوملعي ال نيذلا بولق ىلع هللا عبطي كلذك نولطبم الإ متنأ نإ اورفك

 . #نونقوي ال نيذلا كنفختسي الو قح هللا دعو نإ ربصاف

 ىلإ -عورفلاو لوصألا يف ىمعألا ديلقتلا يف نيقرغملا ءالؤه بناج ىلإو
 دحأ لك ىلع داهتجالا بوجو ىرت مهنم ضيقنلا ىلع ىرخأ ةعامج مهبناج
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 نومرحيو «ملعلا نع ًائيش فرعي الو نآرقلا ةءارق نسحي ال الهاج ناك ولو

 باتكلا نم ماكحألا اوطبنتسي نأ لاهجلا نم نوديريو هقفلا بتك يف رظنلا
 رطخ نع لقي ال نيملسملا ىلع ءالؤه رطخو ع عينش فرطت اذهو .ةنسلاو

 0 «لادتعالاو طسولا رومالا رخو له ا لوألا قيرفلا

 ةقفاوملا مهلاوقأ كرتنو مهملعب دهزن الو ىمعأ اديلقت ءاهقفلا

 يلع يرث ١ ا لا يأ لحال را لح رادو

 ىلا تامزلا اذه قف يريم نقلا نراك خلايصلا فلسلا ناك اك
 الو طارفإ الب لادتعإلا بجاولاف ,لهجلا هيف اشفو ممهلا هيف ترصاقت

 .بيجم عيمس هنإ . .قحلا ىلع مهتداقو مهتمئأ تبثيو

 ال كلذكف لالحلا ميرحتو مارحلا ليلحت يف ءاملعلا ةعاط زوجت ال اكو
 ؛ ةيمالسإلا ةعيرشلا ريغب سانلا نيب مكحلا يف ءاسؤرلاو ءارمألا ةعاط زوجت

 وه يأ «رمألاو قلخلا E لا لاق [ك ر شن ن را نأل ؛ديحوتلاو ةيدوبعلا ىضتقم وه اذه نأل ؛ةايحلا نوئشو تاموصخملاو
 . مكحلا هلو مكحلا

 : ىلاعت لاقو . هللا ىلإ همكحف ءىش نم هيف متفلتخا ام# : ىلاعت لاق

 مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش يف متعزانت نإف#
 بلطل سيل هللا عرش ىلإ مكاحتلاف «اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا
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 ريغ ىلإ مكاحت نمع ناهيإلا هللا ىفن دقو .«نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ
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 امو كيلإ لزنأ اهب اوتمآ ممنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ# : ىلاعت لاق «هعرش

 اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ ودير كلف نف:لرتأ

 مهنيب رجش یف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف : ىلاعت هلوق ىلإ ب
 ىلإ اعد نمف «|يلست اوملسيو تيضق ام اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث

 نمو ٠ عيرشتلاو ةعاطلا ي اكيرش لإ لعج دقق هولا ( نيناوقلا ميكحت

 هنأ وأ هعرشو هللا لزنأ ال واسم وأ نسحأ هنأ ىري هللا لزنأ ام ريغب مكح

 هللا نأل ؛نمؤم هنأ معز نإو هللاب رفاك وهف اذهب مكحلاو اذهب مكحلا زوجي

 نأل ؛نايإلا مهمعز يف مهبذكو هعرش ريغ ىلإ مكاحتلا ديري نم ىلع ركنأ

 نمل ابلاغ لاقت ةملكلا هذه نأل ؛ مهنأيإ يفنل نمضتم #نومعزي# : ةلوق

 هللاو « توغاطلل ميكحت نيناوقلا ميكحت نألو ؛ بذاك اهيف وه ىوعد يعڏي

 لاق امك «دیحوتلا نكر توغاطلاب رفكلا لعجو توغاطلاب رفكلاب رمأ دق

 4 ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف# : ىلاعت

 عيرشتلا يف اكيرش هلل ذختا هنأل دحوم نكي 1 نيداوحلا مكحت نين

 00 «ناطيشلا عاطأو هب رفكي نأ رمأ يذلا توغاطلاب رفكي ملو ةعاطلاو

 نع هللا ريخأ هدو اد ٌالالض مهلضي نأ ناطيشلا ديريو# :ىلاعت

 «نوضرعيو نوبأي هللا عرش لإ مكاحتلا لإ نوعدي |نيح مهنأ نيقفانملا

 تيأر لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت مهل ليق اذإوإ» : هناحبس لاق
 احالص داسفلا نوري مهنأ ريخأ اك «ادودص كنع نودصي نيقفانملا

 يف اودسفت ال مهل ليق اذإو# : ىلاعت لاقف « مہولق داسفو مهرطف ساكتنال

 ال نكلو نودسفملا مه مهنإ الأ .نوحلصم نحن انإ اولاق ضرألا

 . # نور عشي

 . ضرألا يف داسفلا نم وهو نيقفانملا لامعأ نم هللا ريغ ىلإ مكاحتلاف

 الو نيرسفملا رثكأ لاق :ةيآلا هذه ىلع هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق
 ةثعبب اهل هللا حالصإ دعب هللا ريغ ةعاط ىلإ ءاعدلاو يصاعملاب اهيف اودسفت
 ةوعدلاو هللا ريغ ةدابع نإف « هللا ةعاط ىلإ ءاعدلاو ةعيرشلا نايبو لسرلا

 ا



 ةقيقحلا يف ضرألا داسف لب «ضرألا يف داسف مظعأ وه هب كرشلاو هريغ ىلإ
 دوبعم ةماقإو هللا ريغ ىلإ ةوعدلاو كرشلاف .هرمأ ةفلاخمو كرشلاب وه امنا
 حالص الو «ضرألا يف داسف مظعأ وه للك لوسرلا ريغ عبتم عاطمو هريغ
 و نوكي نأب الإ اهلهأل الو اه

 ةعاطب رمأ اذإ هتعاط بجت نإ هريغو الإ 5 لوسرلل عابتإلاو ةعاطلاو

 نمو «ةعاط الو عمس الف هتعيرش فالخو هتيصعمب رمأ اذإف < لع لوسرلا

 هتدابعو هللا ديحوت هببسف ضرألا ٤ حالص لک دحو ماعلا لاوحأ ربذت

 كلذ ريغو ودع طيلستو طحقو ءالبو هنتفو ماعلا يف رش لکو هلوسر ةعاطو

 مكح لك هللا ىمس دقو «هلوسرو هللا ريغ ىلإ ةوعدلاو هلوسر ةفلاخت هببسف
 نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ) : ىلاعت لاق .ةيلهاجلا مكح هنأب همكح فلاخي

 لد رد نم يقال رج لد لع وسلا راسب للا كش وس جر نم لع
 لاجرلا اهعضو يتلا تاحالطصالاو ءاوهألاو ءارآلا نم هاوس ام ىلإ لدعو

 تالاهجلا نم هب نومكحي ةيلهاجلا لهأ ناك اك هللا ةعيرش نم دنتسم الب
 ناخ زكنج نع ةذوخأملا تاسايسلا نم راتتلا هب مكحت اكو تالالضلاو
 نم 00 لق س تاک نع ةرابع 5 (قسايلا) 7 تق 0

 00 عرش هيئد يف تراصف ا هرظن 5 نع اهذخأ ماكحألا

 همس رباك لا

 .هللا

 نم اليدب هلعج نم رفكب مكحو راتتلا نع هركذ يذلا نوناقلا لثمو
 د ا ةيعضولا نيناوقلا هلثم ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ايف الإ ةيمالسإلا ةعيرشلا اهلجأ نم تيغلأو ماكحألا رداصم يه لودلا

 . ةيصخشلا لاوحألاب هنومسي
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 مل نمو# : ىلاعت هلوق اهنم ةريثك تايا كلذ لعف نم رفك ىلع ليلدلاو
 نونمؤي ال كبرو الف## : هلوقو #نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي

 باتكلا ضعبب نونمؤتفأ» : ىلاعت هلوقو * مهنيب رجش ایف كومكحي ىتح
 ايندلا ةايحلا يف يزح الإ مكنم كلذ لعفي نم ءازج اف ضعبب نورفكتو

 انلق كو #نولمعت |مع لفاغب هللا امو باذعلا دشأ ىلإ نودري ةمايقلا مويو

 بلط لجأ نم ال هب هللا نادي انيدو ةديقع ةعيرشلا ميكحت بجي هنأ ابيرق

 . طقف ةلادعلا

 ققاو ةاوسو ةيلع مال ناك ءاوس هللا مكح لوبق نم دبعلل دب الو اذه

 رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف# :ىلاعت لاق ءال مأ هاوه
 لاتو «ايلست ارملسيو تيضق ام اجرح مهسفنأ يف اودی ال مث مهن

 مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو# : ىلاعت

 نوعبتي اهنأ ملعاف كل اوبيجتسي مل نإف# : ىلاعت لاقو « مهرمأ نم ةريخلا

 رمع نب هللا دبع نعو #4 هللا نم ىده رغب هاوه عبتا وم ضا نمو مهءاوهأ

 هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال» : لاق ةَ هللا لوسر نأ : |منع هللا يضر

 ناسنإلا نأ ثيدحلا ىنعم : هللا همحر بجر نبا لاق هب تج ا اع

 هب ءاج امل ةعبات هتبحم نوكت ىتح بجاولا ناميإلا لماك انمؤم نوكيال

 ىمن ام هركيو هب رمأ ام بحيف ءاهريغو يهاونلاو رماوألا نم ةي لوسرلا
 هرك نم هناحبس مذو « عضوم ريغ يف ىنعملا اذه لثمب نآرقلا درو دقو «هنع

 ام اوعبتا مهنأب كلذ# :ىلاعت لاق اك هللا ههرك ام بحأ وأ هللا هبحأ ام

 فصو دقو :لاق نأ ىلإ . . . مها عأ طبحأف هناوضر اوهركو هللا طخسأ

 اوبيجتسي مل نإف# : ىلاعت لاقف هباتك نم عضاوم يف ىوهلا عابتاب نيكرشملا
 نم ىده ريغب هاوه عبتا نمم لضأ نمو مهءاوهأ نوعبتي انآ ملعاف كل
 يمس اذهلو «عرشلا ىلع ىوه لا ميدقت نم أشنت انإ عدبلا كلذكو هللا

 ةبع ىلع ىو لا ميدقت نم أشنت |نإ يصاعملا كلذكو .ءاوهألا لهأ اهلهأ

 ا اغ نكي نأ هيف تح ارل فا اا نحن كلاذكو «هبحم ام ةبحو هللا
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 ةكثاللا نم هللا هبحي نم ةبع نمؤلا ىلع بجيف ول لوسرلا هب.ءاج

 نظلا ءوس اهنم مالسإلا نيد: نع ةدرلا يضتقتو ديحوتلا يفانت ءايشأ كانه
 . لجو زع هللا ركذ هيف ئشب ءازهتسالا اهنمو « هللاب

 ديحوتلا تابجاو نم هللاب نظلا نسح نأل ؛ :ريطخ هللاب نظلا ءوسف ١
 ريغ هب نونظي مهن :أب نيقفانملا هللا فصو دقو .ديحوتلا يفاني هب نظلا ءوسو

 انل له نولوقي ' ةيلهامجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي# :ىلاعت لاقف .قحلا

 مهنأ ىرخألا ةيآلا يف مهنع ربخأو هلل هلك رمألا نإ لق يش نم رمألا نم
 نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا بذعيو# :لاقف .ءءوسلا نظ هب نونظي
 مهيلع هللا بضغو ءوسلا ةرئاد مهيلع ءوسلا نظ هللاب نيناظلا تاكرشملاو

 . «اريصم تءاسو منهج مهل دعأو مهنعلو

 هناحبس هنأب نظلا اذه رسف : ىلوألا ةيآلا ريسفت يف ميقلا نبا مامإلا لاق
 هللا ردقب نكي مل هباصأ ام نأب رسفو ‹« لحمضيس هرمأ نأو هلوسر رصني ال

 نأو «هلوسر رمأ متي نأ راكنإو ردقلا راكنإو ةمكحلا راكنإب رسفف هتمكحو
 نوقفانملا نظ يذلا ءوسلا نظ وه اذهو «هلك نيدلا ىلع هللا هرهظي
 قيلي ام ريغ نظ هنأل ءوسلا نظ اذه ناك اهنإو 00 ةروس يف نوكرشملاو
 ليدي هنأ نظ نمف .قداصلا هدعوو هدمحو هتمكحب قيلي امو هناحبس هب
 ام نوكي نأ ركنأ وأ ملا اقم كي ةروفسواطلادر قالا نع لطاللا

 اهيلع قحتسي ةغلاب ةمكحل هردق نوكي نأ ركنأ وأ «هردقو هئاضقب ىرج
 نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذف ةدرجم ةئيشمل كلذ نأ معز لب .دمحلا

 اميفو مهب صتخي ميف ءوسلا نظ هللاب نونظي سانلا رثكأو «رانلا نم اورفك
 هتافصو هءامسأو هللا فرع نم الإ كلذ نم ملسي الو « مهريغب هلعفي

 هللا ىلإ بتيلو اذهب هسفنل حصانلا بيبللا نتعيلف .هدمحو هتمكح بجومو
 . ءوسلا نظ هبرب هنظ نم هرفغتسيلو

 ف



 ناك هنأو هل ةمالمو ردقلا ىلع اتنعت هدنع تيأرل تشتف نم تشتف ولو

 . ماس تنأ له كسفن شتفو رثكتسمو لقتسمف اذكو اذك نوكي نأ ىغبني

 ايجان كلاخأ ال ينإف الإو .". ةميظع يذ نم جنت اهنم جنت نإف

 هرمأ متي الو هلوسر رصني ال هنأ هب نظ نمف * هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 رصني ال هنأو مهرهظيو مهئادعأب مهرفظيو مهيلعيو هبزح ديؤيو هديؤي الو

 ةرمتسم ةلادإ قحلا ىلع لطابلاو ديحوتلا ىلع كرشلا ليدي هنأو « هراتکو هليد

 هللاب نظ دقف دادبأ هذعب موقي ال ًالالحمضا قحلاو ديحوتلا اهعم لحمضي

 نإف «هتوعنو هتافصو هلاکو هلالجب قيلي ام فالخ ىلإ هبسنو «ءوسلا نظ
 نأو هدنجو هبرح لذي نأ ىبأتو كلذ ىبأت هتيطإو هتمكحو هتزعو هلم

 نمف «هب نيلداعلا هب نيكرشملا هئادعأل مئادلا رفظلاو ةرقتسملا ةرصنلا نوكت
 . هلاكو ةتافص فرع الو هءاسأ فرع الو هفرع |ف كلذ هب نظ

 هتيبوبر فرع الو هفرع |ف هردقو هئاضقب كلذ نوكي نأ ركنأ نم كلذكو

 هريغو كلذ نم هردق ام ردق نوكي نأ ركنأ نم كلذكو «هتمظعو هكلمو

 نع ردص نإ كلذ نأ نظو دمحلا اهيلع قحتسي ةدومحم ةياغو ةغلاب ةمكحل

 كلت نأو ءاهتاوف نم هيلإ بحأ يه ةبولطم ةياغو ةمكح نع ةدرجم ةئيشم

 اهئاضفإل ةمكحلا نع اهريدقت جرخي ال اهيلإ ةيضفملا هل ةهوركملا بابسألا
 الو ًاثبع اهءاش الو ىدس اهردق اف ءهل ةهوركم تناك نإو بحي ام ىلإ

 . «رانلا نم اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذإ# الطاب اهقلخ
 هلعفي |يفو مهب صتخي |مهيف ءوسلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي سانلا رثكأو

 فرعو هتافصو هءامسأ فرعو هللا فرع نم الإ كلذ نم ملسي الو ١ مهريغب

 نظ هب نظ دقف هحور نم سيأو هتمحر نم طنق نمف .هدمحو هتمكح بجوم
 يوسيو مهصالخإو مهناسحإ عم هءايلوأ بذعي نأ هيلع زوج نمو .ءوسلا
 ىدس هقلخ كرتي هنأ نظي نمو .ءوسلا نظ هب نظ دقف هئادعأ نيبو مهنيب

 لب هبتك مهيلع لزني الو هلسر لإ لسري ال يبنلاو رمألا نع نيلطعم
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 هديبع عمجي ال هنأ نظ نمو .ءوسلا نظ هب نظ دقف ماعنألاك الم مهكرتي
 ئيسملاو هناسحإب اهيف نسحملا يزاجي راد يف باقعلاو باوثلل مهتوم دعب
 هقدص مهلك نيملاعلل رهظيو هيف اوفلتخا ام ةقيقح هقلخل نيبيو هتءاسإب

 . ءوسلا نظ هب نظ دقف نيبذاكلا مه اوناك هءادعأ نأو هلوسر قدصو

 ىلع ههجول ًاصلاخ هلمع يذلا حلاصلا هلمع هيلع عيضي هنأ نظ نمو
 هيف هل عنص ال اب هبقاعي هنأو دبعلا نم ببس الب هيلع هلطبيو هرمأ لاثتما
 هناحبس وه هلعف ىلع هبقاعي لب هلوصح يف هل ةدارا الو ةردق الو هل رايتخا الو

 . هب

 يتلا تازجعملاب هيلع نيبذاكلا هءادعأ ديؤي نأ هيلع زوجي هنأ هب نظ وأ

 هنم نسحي هنأو .هدابع اهب اولضيل مهيديأ ىلع اهيرجيو هلسرو هءايبنأ اهب ديؤي

 لفسأ يف ميحجلا ينه هدلخيف هتعاط يف هرمع ىنفأ نم بيذعت ىتح يش لك

 ىلإ هعفريف هنيدو هلسر ةوادعو هتوادع يف هرمع كمتتسا نم معنيو .نيلفاس

 امهدحأ عانتما فرعي الو ءءاوس هدنع نسحلا يف نيرمألا الكو < نييلع ىلعأ

 نسحو امهدحأ حبقب يضقي ال لقعلاف الإو قداص ريخب الإ رخآلا عوقوو

 هلاعفأو هتافصو هسفن نع ربخأ هنأ نظ نمو .ءوسلا نظ هب نظ دقف رخآلا

 ةديعب ًازومر هيلإ زمر امنإو هب ربخي مل قحلا كرتو ليثمتو هيبشتو لطاب هرهاظ اب
 ليثمتلاو هيبشتلاب ئاد حرصو هب حرصي ملو ةزغلم تاراشإ هيلإ راشأو
 فيرحت يف مهراكفأو مهاوقو مهناهذأ اوبعتي نأ هقلخ نم دارأو «لطابلاو

 تاللامتحالاو هوجولا هل اوبلطتيو «هليوأت ريغ ىلع هليوأتو هعضاوم نع همالك
 فشكلاب اهنم هبشأ يجاحألاو زاغلألاب يه يتلا تاليوأتلاو ةهركتسملا
 لع ال مهئاراو مهوقع ىلع هتافصو هئامسأ 0 .نايبلاو

 مهتنلو مهباطخ نم نوفرعي م لع همالك ولحم ال نأ مهنم دارأ لب «هباتک

 نم مهحيريو هب حيرصتلا يغبني ب يذلا قحلاب ممل حرصي نأ ىلع هتردق عم

 فالخ مهب كلس لب لفي ملف لطابلا داع يف مهعقوت يتلا ظافلأل
 اوا ريغ ا لاق نإ هنإف تا نط اني نظ دقق اار دفا یل
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 هتردقب نظ دقف هفلسو وه هب ريع يذلا حيرصلا ظفللاب قحلا نع ريبعتلا

 قحلاب حيرصتلا نعو نايبلا نع لدعو نيبي ملو رداق هنإ لاق نإو «زجعلا
 هتمكحب نظ دقف دسافلا داقتعإلاو لاحملا لطابلا يف عقوي لب مهوي ام ىلإ
 هللا نود هحيرصب قحلا نع اوربع هفلسو وه هنأ نظ نمو .ءوسلا نظ هتمحرو

 هرهاظ نم ذخؤي |نإف هللا مالك امأو .مهمالك يف قحلاو ىدهلا نأو هلوسرو

 قحلاو ىدهلا وه ىرايحلاو نيكرشملا مالك رهاظو لالضلاو ليثمتلاو هيبشتلا

 اا و كولا نع دا اا نم ءالؤع لف ل ارضا قم انهن
 نم نايب يف ميقلا نبا مامإلا مالك ىهتنا . . .ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب
 هعجاريلف هءافيتسا دارأ نمو «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي نيذلا مه

 .ناعتسملا هللاو داعملا داز يف

 هللا باتك مارتحا ملسملا ىلع بجي : هللا ركذ هيف ءىشب ءازهتسالا - ۲

 ركذ هيف ءىشب أزهتسا نم مكح فرعي نأو «نيملسملا ءالعو هلوسر ةنسو
 نم نإف «كلذ نم رذح ىلع ملسملا نوكيل .لوسرلا وأ نارقلا وأ هللا
 زع هللاب رفك دقف ةنسلا نم ىثب وأ.لوسرلاوأ نارقلا وأ هللا ركذب أزهتسا

 لهأ عامجإب رفكو ديحوتلل فانم كلذو «ةلاسرلاو ةيبوبرلاب هفافختسال لجو
 لق بعلنو ضوخن انك |نإ نلوقيل مهتلأس نئلوإ : ىلاعت هللا لاق .ملعلا

 # مكناميإ دعب مترفك دق اورذتعت ال .نوءزهتست متنك هلوسرو هتاياو هللابأ
 .ةيآلا

 نم لصح ام هنأ نيتميركلا نيتيآلا نيتاه لوزن ببس نايب ءاج دقو

 ىور دقف هباحصأو ايب لوسرلاب ةيرخس نم تاوزغلا ضعب يف نيقفانملا

 لخد ةداتقو ملسأ نب ديزو بعك نب دمحو رمع نبا نع هريغو ريرج نبا
 انئارق لثم انيأر ام : كوبت ةوزغ يف لجر لاق هنأ ضعب يف مهضعب ثيدح

 هللا لوسر ينعي ءءاقللا دنع نبجأ الو الا بذكأ الو انوطب بغرأ ءالؤه

 نريخأل قفانم كنكلو تبذك : كلام نب فوع هل لاقف ءارقلا هباحصأو هي
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 دق نارقلا دجوف هريخيل هي هللا لوسر ىلإ فوع بهذف ةي هللا لوسر
 «هتقان بكرو لحترا دقو ةي هللا لوسر ىلإ لجرلا كلذ ءاجف «هقبس
 انع هب عطقن بكرلا ثيدح ثدحتنو ضوخن انك (نإ هللا لوسر اي :لاقف
 لك هللا لوسر ةقان ةعسنب اقلعتم هيلإ رظنأ ينأك :رمع نبا لاق «قيرطلا

 هل لوقيف بعلنو ضوخن انك |نإ :لوقي وهو هيلجر بكنت ةراجحلا نإو
 دق اورذتعت ال .نوءزهتست د متنک هلوسرو ةتانأو هللابأ# : ةَ هللا لوسر

 : ةيلغ هدي او مهل تتلو ام کنی دعب ترک
 لع جضاو لبلد هور تنساني عم نيميركلا شالا نيتاه يفف

 ةباحصب وأ «هلوسر ةنس وأ « هللا تايا وأ «هلوسر وأ « هللاب أزهتسا نم رفك

 فانم كلذو ةلاسرلاو ةيبوبرلاب فختسم وهف كلذ لعف نم نأل ؛ هللا لوسر

 بابلا اذه نمو .ءازهتسالا ةقيقح دصقي ملولو ,ةديقعلاو ديحوتلل

 ملعلا لجأ نم مهيف ةعيقولا وأ مهمارتحا مدعو هلهأو ملعلاب ءازهتسالا
 ءالؤه نأل ؛ ءازهتسالا ةقيقح ور نوكو «.هنولمحي يذلا
 : مهوقب نيرذتعمو مهن» + ردع ب ند ردم ا هيف ل

 اندصق |نإو بيذكتلاو ءازهتسالا دصقن مل يأ 4بعلنو ضوخن انك |نإ#
 مهرذع نأ يب هلوسر ناسل ىلع هللا مهربخأف دجلا دض بعللاو «بعللا
 يتلا ةلاقملا هذهب مهنإيإ دعب اورفك مهنأو ءائيش هللا نم ينغي ال اذه
 |نإو .مهلوق يف نيداج اونوكي مل مهنأب مهراذتعا لبقي ملو ءاهب اوءزهتسا
 هلل ابأ# : ىلاعت هللا لوق ةوالت ىلع مهتباجإ يف يم دزي ملو بعللا اودصق

 نأل ۽ ؛ # مکناییإ لعب ا اورذتعت ال .نوءزهتست متنك هلوسرو ةقاناو

 « مظعتو ءايشألا هذه مرتحن نأ بجاولا امنإو «بعللاو حزما هلخدي ال اذه

 بعاللا ضئاخلاو . هتايآل |ايظعتو هلوسرو هللاب ااا هللا تانا دنع عشخيلو

 . اه صقنتم

 ف حيرصلا لوقلا : هللا همحري باهولادبع نب دمحم خيشلا لاق
 . هاش ام اذه : ءازهتسالا



 امو نيعلا زمغو ناسللا جارخإو ةفشلا دم لثمف حيرصلا لعفلا امأو

 .ديحوتلاب فيكف «ةاكزلاو ةالصلاب رمألا دنع سانلا نم ريثك هلعفي

 يذلاك ةي هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلاب ءازهتسالا اذه لغمو « ىهتنا

 كلذ ريغ وأ كاوسلاب ءىزهتسي وأ براوشلا صقو ىحللا ءافعإب ءىزهتسي

 ناك دقو : قاحسإ نبا لاق ,ركنملا نع يبغلاو فورعملاب رمألاب ءازهتسالإكو

 نب ورمع نب ديز نب ةيمأ ينب وخأ تباث نب ةعيدو مهنم نيقفانملا نم ةعامج

 لوريشي ريح نب يشخ هل لاقي ةملس ينبل فيلح عجشأ نم لجرو فوع

 نوبسحتأ : ضعبل مهضعب لاقف «كوبت ىلإ قلطنم وهو لي هللا لوسر ىلإ

 نينرقم اربغ مكب انأكل هللاو ءاضعب مهضعب برعلا لاتقك رفصألا ينب دالج

 ينأ تددول هللاو :ريمح نب يشم لاقف «نينمؤملل ابيهرتو افاجرإ «لابحلا يف

 انيف لزني نأ تفلتن اناو «ةدلج ةئام انم لجر لك برضي نأ ىلع ىضاقأ

 كردأ» :رساي نب رامعل ينغلب [يف ءب هللا لوسر لاقو . هذه مكتلاقمل نآرق

 اذك متلق ىلب :لقف اوركنأ نإف ءاولاق امع مهلسف اوقرتحا دق مهنإف موقلا
 «هيلإ نورذتعي لك هللا لوسر اوتأف كلذ مهل لاقف رامع مهيلإ قلطناف «اذكو

 وهو لوقي لعجف «هتلحار ىلع فقاو ةي هللا لوسرو تباث نب ةعيدو لاقف

 :ريمح نب يشحم لاقف «بعلنو ضوخن انك (نإ : هللا لوسراي :اهيقحب ذخآ
 : ىلاعت هلوقب يأ هانع يذلا ناكف «يبأ مساو يمسا يب دعق هللا لوسراي

 ىمسف رمح نب يشح ةيآلا هذه يف #مكنم ةفئاط نع فعن نإ#»
 ملف ةماميلا موي لتقف هناكمب ملعي ال اديهش لتقي نأ هللا لأسو نمحرلادبع

 .رثأ هل دجوي

 مهنايإ دعب اورفك مهنأ ربخأ دقف : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 صوخن انك انإ لب «هل داقتعا ريغ نم رفكلاب انملكت امنإ : مهلوق عم

 حرش نمت الإ اذه نوكي الو رفك هللا تايآب ءازهتسإلا نأ نيبو «بعلنو

 «مالكلا اذهب ملكتي نأ هعنمل هبلق يف ناهيإلا ناك ولو «مالكلا اذهب اردص

 : ىلاعت هلوقك هبسحب رهاظلا لمعلا مزلتسي بلقلا ناميإ نأ نيبي نآرقلاو

 ١م



 امو كلذ دعب نم مهنم قيرف ىلوتي مث انعطأو لوسرلابو هللاب انمأ نولوقيوإ»
 مهنم قيرف اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو .نينمؤملاب كئلوأ
 اوباترا مأ ضرم مهمولق ىفأ .نينعذم هيلإ اوتأي قحلا مهل نكي نإو .نوضرعم
 لوق ناك نإ .نوملاظلا مه كئلوأ لب هلوسرو مهيلع هللا فيحي نأ نوفاخي مأ
 انعطأو انعمس اولوقي نأ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذا نينمؤملا
 نأ ريخأو لوسرلا ةعاط نع ىلوت نمع ناهيإلا ىفن 4نوحلفملا مه كئلوأو
 اذه نأ نيبف ءاوعاطأو اوعمس مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا
 . ىهتنا .ناييإلا مزاول نس

 حلصت ال اهنأب اهنوفصيو ةيمالسإلا ةعيرشلا نوصقنتي نم رفك ملعي هبو
 مالسإلا نأو «ةيشحوو ةوسق اهيف ةيعرشلا دودحلا نأو رضاحلا تقولا اذه
 . .داحلالاو رفكلا تالاقم نم كلذ ريغ ىلإ «ةأرملا ملظ

 . ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن

 : هلئاسو نم وأ كرشلا نم يهو سانلا ضعب اهلعفي رومأ

 موقي ام بسحب رغصألا كرشلاو ربكألا كرشلا نيب ةددرتم ءايشأ كانه
 سانلا ضعب اهيف عقيو لاوقألاو لاعفألا نم هنع ردصي امو اهلعاف بلقب
 عقيو ماعلا ىوتسملا ىلع سرامت يهو ءاهوفص ركعتوأ ةديقعلا عم قانتت دق
 اهنم رذح دقو «نيذوعشملاو نيلاتحملاو نيلاجدلاب ارثأت ماوعلا ضعب اهيف
 :رومألا هذه نمو ۰ يبنلا

 نم كلذو هعفد وأ ءالبلا عفر دصقب امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل : وأ
 ربكألا كرشلا ةجرد ىلإ ىقرتي دقو ءرغصألا كرشلا نم وهو .ةيلهاجلا لعف
 نيصح نب نارمع نعف ءاهب داقتعالا نم اهسبال بلقب موقي ام بسحب
 :لاقف ءرفص نم ةقلح هدي يف الجر ىأر هب هللا لوسر نأ :هنع هللا ىضر
 ءانهو الإ كديزت ال امإف اهعزنا» :لاقف .ةنهاولا نم :لاق «؟اذه ام»
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 هب سأب ال دنسب دمحأ هاور «ادبأ تحلفأ ام كيلع يهو تم ول كنإف

 . يبهذلا هرقأو مكاحلاو نابح نبا هححصو

 اهدالوأ ىلع اهقلعت برعلا تناك تازرخ يهو : مئاتلا قيلعت : ًايناث

 دقو «مهدوصقم محل هللا متي نأ اهمسا نم نوحملتيو نيعلا اهب نوقتي

 دقو ءزوجي ال اذهو كلذ ريغو ةباتك نمو زرخ نمو ماظع نم مئامتلا نوكت

 هزاوج يف ءاملعلا فلتخا دقف نارقلا نم ناك اذإف «نآرقلا نم قلعملا نوكي

 . هزاوج مدعو

 ؛ نارقلا ريغ قيلعت ىلإ يضفي هنإف 00 ا مدع حج ا

 مئاتلاو 0 نأ :لوقي لكك هلل e : لاق هنع هللا ىضر

 ا اعوفرم رماع نب ةبقع نعو «دوادوبأو دمحأ هاور (كرش ةلوتلاو
 . ال صصحم ال ةماع صوصن هذهو «كرشأ دقف ةميق

 هانعم كربتلاو «تايانبلاو راثآلاو راجحألاو راجشألاب كريتلا : ًاشلاث

 ؛ركأ كرش هنأ :همكحو .ءايشألا كلت يف اهداقتعاو اهؤاجرو ةكرلا بلط

 كربتلاو «تاللاب كربتلاك نيلاصلا روبقب كربتلاف ءاهنم ةكربلا نوبلطي
 عم انجرخ :لاق يثيللا دقاو يبأ نعو «ةانمو ىزعلاب كربتلاك راجشألا
 ةردس نيكرشمللو ,رفكب دهع ءاثدح نحنو نينح ىلإ هلي هللا لوسر

 انررمف «طاونأ تاذ اهلل لاقي مهتحلسأ اهم نوطونيو اهدنع نوفكعي

طاونأ تاذ مهل امك طاونأ تاذ انل لعجا هللا لوسر اي : :انلقف « ةردسب
» 

 (ى هديب يفن يذلاو متلق 6 ننسلا ابنإ سکا هللا» : يَ هللا لوسر لاقف

 موق مكنإ لاق ةهلا مهل اك الإ انل لعجا# : ىسومل ليئارسإ اونب تلاق

 .هححصو يذمرتلا هاور «مكلبق ناك نم ننس نبكرتل «نولهجت
 0 ا يش «هببس فطلو يفخ |ع ةرابع وهو . رحسلا , اغاز
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 مالكو ىقرو مئازع نع ةرابع وهو اصبألاب كردت ال ةيفخ رومأب لصحي
 ضرميف نادبألاو بولقلا يف رثؤي ام هنمو «تانيخدتو «ةيودأو هب ملكتي
 لمعوهو ,يردقلا ينوكلا هللا نذإب هريثأتو .هجوزو ءرملا نيب قرفيو لتقيو
 ةثيبخلا حاورألا ىلإ برقتلاو ,كرشلاب الإ هيلإ لصوتي ال هنم ريثكو ,يناطيش
 اذهو ءا كارشإلاب اهمادختسا ىلع ليحتلاب ةناعتسالاو ا اع قت
 : نيتيحان نم كرشلا يف لخاد وهو ‹كرشلاب عراشلا هنرقي

 مهيلإ برقت ابرو مهب قلعتلاو نيطايشلا مادختسا نم هيف ام : ىلوألا
 . هتمدخب اوموقيل هنوبحي اب

 اذهو كلذ يف هللا ةكراشم ىوعدو بيغلا ملع ىوعد نم هيف ام : ةيناثلا
 نم ةرخآلا يف هلام هارتشا نمل اوملع دقلو» ؛ىلاعت لاق .لالضو رفك
 . «قالخ

 عبسلا اوبنتجا» :لاق ةئ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 لتقو «رحسلاو هللاب كرشلا» : لاق ؟نه امو هللا لوسراي :اولاق ‹«تاقبوملا

 . «تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا فذقو .فحنلا موي يلوتلاو « ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا
 يف عقيس اهب رابخإلاك بيغلا ملع ءاعدإ يهو : ةناهكلا : ًاسماخ

 نم ةملكلا نحلا قرتسي .عمسلا قارتسا وه ببس ىلإ دانتسإلا عم ضرألا
 هقدصيف ةبذك ةئام اهعم بذكيف نهاكلا نذأ يف اهيقليف ةكئالملا مالك
 ىعدا نمف «بيخلا ملعب درفنملا وه هللاو ,ةملكلا كلت ببسب سانلا
 دقف كلذ يعدي نم قدص وأ اهريغ وأ ةناهكب كلذ نم ءىش يف هتكراشم
 نم ريثكو «هلوسرلو هلل بذكم وهو هصئاصخ نم وه اهيف اكيرش هلل لعج
 يتلا طئاسولا ىلإ برقتلاو كرشلا نم ولخت ال نيطايشلاب ةقلعتملا ةناهكلا
 ىوعد ةهج نم كرش ةناهكلاف «ةيبيغلا مولعلا ىوعد ىلع اهب نيعتسي
 . هللا ريغ ىلإ برقتلا ةهج نمو هب صتخا يذلا هملع يف هللا ةكراشم
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 نمر : لاق ةي يبنلا نع يب يبنلا جاوزأ ضعب نع ملسم حيحص يفو
ةالص هل لبقت ل لوقي ايب هقدصف ء ءىش نع هلأسف افارع ىتأ

 . «ًاموي نيعبرأ 

 هقدصف انهاك ىتأ نم» : لاق اب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 e اب رفك دقف لوقي اب

 8 نسل مهضعبف 0 الو ا ف 55 نيذلا

 رمأي ثيحب ل ضرما يوادي يدل بيبطلا

 نكامأو تا ن ردسلا ريظمب يلع منم رخآلا ا ءةيناطيشلا

 مهريخيف ةعئاضلا ءايشألا نع هنولأسيف لاهجلا هيتأي ثيحب ةدوقفملا ءايشألا

 مهنم رخآلا ضعبلاو «نيطايشلا ةطساوب م اهرضحي وأ اهدوجو نكامأ نع
 ف برضو رانلا لوحدك تامار قراوخ هلأ يذلا لولا رظم ره
 يلوو دوعشم لاحد ةقيقحلا يف وهو .كلذ ريغو تاّيحلا كسمو حالسلاب

 سانلا لاومأ لكأل بصنلاو لايتحالا ديرت فانصألا هذه لكو «ناطيشلل

 ءمهنع اودعتبيو مهورذحي نأ نيملسملا ىلع بجيف «مهدئاقع داسفإو

 نيملسملا ةحارإل اولتق الإو اوبات نإف .ءالؤه ةباتتسا رومألا ةالو ىلع بجيو

 نع يراخبلا حيحص يفف «مهيف هللا مكحل ًاذيفنتو مهداسفو مهرش نم

و رحاس لك اولتقا نأ : باطخلا نب رمع بتك : لاق ةدبع نب ةلاجب
 . ةرحاس

 . يذمرتلا هاور «فيسلاب ةبرض رحاسلا دح» اعوفرم بدنج نعو

 «ظافلألاو ءءامسألاو ,رويطلاب مؤاشتلا وهو : ريطتلا : ًاسداس
 رومأ نم رمأ لع صخش مزع اذإف كلذ ريغو «صاخشألاو , عاقبلاو

 عوجرلا امإ : e 0 نيدلا

 .هوركملا كلذب هبلق قلعيف ءعمس وأ ی ىأر اهب ارثأتو اريطت هيلع امزاع ناك اع

 اع عجري ال نأ امإو .هللا ىلع هلكوتو هديحوتب لخيو هناميإ ىلع كلذ رثؤيو

 ماو مألاو نزحلا نم ريطتلا كلذ رثأ هبلق يف ىقبي نكلو هيلع
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 نأ هسفن يف كلذ نم ائيش دجو نم ىلع بجيف .فعضلاو سواسولاو
 :لوقيو هنأش يف ىضميو «هیلع لكوتيو هللاب نيعتسيو هعفد ىلع اهدهاجي
 الو لوح الو تنأ الإ تائيسلا عفدي الو تنأ الإ تانسحلاب يتأي ال مهللا
 . كب الإ ةوق

 ةريخب نوريطتي اوناك مهنأو ةرفاكلا ممألا نع هللا هركذ ميدق ءاد ريطتلاو
 مهنأ هموقو نوعرف نع هللا ركذ امك .نينمؤملا مهعابتأو ءايبنألا مهو قلخلا
 حلاص موق نع هللا ركذ اك «هعم نمو ىسومب اوريطي ةئيس مهتباصأ اذإ
 انم مكنسميلو مكنمجرنل اوهتنت مل نثل مكب انريطت انإ) : هللا لسرل اولاق مهخأ ةيرقلا باحصأ نع هللا ركذ اكو (كعم نمبو كب انريطا) : هل اولاق مهنأ

 : ىلاعت هلوق يف اك يب دمحمب اوريطت مهنأ نيكرشملا نع هللا ركذ اكو
 . «كدنع نم هذه اولوقي ةئيس مهبصت نإو##

 اودقتعاف مهوقعو مهولق تسكتنا ثيح .دحاو نيكرشملا نيد اذكهو
 كلذ امو «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا مهو ريخلا مو وه وم رشا
 هالك رشلاو يخاف الإو « مهرطف ساكتناو مهسوفن يف ةلالضلا نكمتل الإ
 ريخلاف «ًالدعو الضفت هملعو هتمكح بسح نايرجيو هردقو هللا ءاضقب
 لعف ىلع ةبوقعو ءازجو هنم لدع رشلاو .ةعاطلا لعف ىلع ءازجو هنم لضفت
 ةعيس نم كباصأ امو هللا نمف ةنسح نم كباصأ ام : ىلاعت لاق ,ةيصعملا
 .4كسفن نمف

 نم ررضلا لوصحب داقتعاو هللا ريغ ىلع قلعت هنوكل ؛ كرش : ريطتلاو
 هتسوسوو ناطيشلا ءاقلإ نم هنوكلو «ًاعفن الو ارض هسفنل كلمي ال قولخ
 هلاق ام اوعمساو «لكوتلا يناني وهو ةيشخو افوخ بلقلا نع ردصي هنوكلو
 : لاق هنأ ةي يبنلا نع ناخيشلا ىور دقف ,ريطتلا نع ارذح ةي لوسرلا
 ةريط الو وع الر : هل لاقو «رفص الو ةماه الو ةريط الو ىودع الو
 .هيلع قفتم «ةبيطلا ةملكلا» :لاق لأفلا امو :اولاق «لأفلا ينبجعيو
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 حيحص يفو ‹«كرش ةرطلا كر ةريطلا» :اعوفرم دوعسم نبا نعو

 ‹نوريطتي سانأ انمو : كي هللا لوسرل لاق هنأ مكحلا نب ةيواعم نع ملسم

 هيذأت نأ اب رحخأف (مكندصي الف هسفن يف مكدحأ هدج ءىش كلذ» : لاق

 هفوخو هموف هب ريطتلا يف ال هتديقعو هسفن يف وه امنإ ةريطلاب همؤاشتو
 هتمأل هلك حضوأف «هعمس وأ هآر اب ارثأت هدصيو هريطي يذلا وه هكارشإو

 الو ةمالع اهيلع مهل لعجي مل هناحبس هللا نأ اوملعيل «ةريطلا داسف مه نيبو

 مهولق نئمطتلو .هنورذحيو هنوفاخي امل اببس اهبصن الو ءةلالد مهل اهيف

 «هبتك اهم لزنأو هلسر اهب لسرأ يتلا ىلاعت هتينادحو ىلإ مهسوفن نكستو

 نمف «مهولق نم كرشلا قلع عطقف .ضرألاو تاومسلا اهلجأل قلخو

 عطق هللا ىلع لكوتو نيتملا هلبحب مصتعاو ىقثولا ديحوتلا ةورعب كسمتسا
 لاق ءاهلاكتسا لبق اهرطاوخ ردابو ءاهرارقتسا لبق نم ةريطلا سجاه

 : موقلا نم لجر لاقف حيصي رئاط رمف سابع نبا دنع ًاسولج انك : ةمركع

 دقتعي الثل هيلع راكنإلاب هردابف رش الو ريخ ال : سابع نبا لاقف «ريخ ريخ
 ارش عفدت الو اريخ بلجت ال تاقولخملا رئاس كلذكو ءرشلاو ريخلا يف هريثأت

 (منإو «ةبيطلا ةملكلا هنأب لك هنيب مث «لأفلا ينبجعيو» : لك هلوقو ءاهتاذب
 . هللاب نظلا نسحب نأ رومأم دبعلاو هللاب نظ نسح هنأل ؛لأفلا هبجعأ

 |هنيب قرفلا ءاج انه نمو ءءالبلل عقوتو لجو زع هللاب نظ ءوس ةريطلاو
 هيلع اولكوتو هب مهمولق اوقلع هللا نم ريخلا اولمأ اذإ سانلا نأل ؛ مكحلا يف

 ريغ ىلع قلعتلاو رشلا نم كلذ ناك هللا نم مهءاجرو مهلامأ اوعطق اذإو

 . هللا

 ءىش هتبحمو لأفلاب باجعإلا يف سيل : هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق

 ةيناسنإلا ةرطفلا بجومو «ةعيبطلا ىضتقم نع ةنابإ كلذ لب .كرشلا نم

 ايندلا نم هيلإ ببح هنأ الب مهربخأ اك ءاهمئاليو اهقفاوي ام ىلإ ليمت يتلا
 نارقلاب توصلا نسح بحيو « لسعلاو ءاولحلا بحي ناكف «بيطلاو ءاسنلا

 بحي ةلمجلابو «ميشلا مراكمو قالخألا يلاعم بجيو هيلإ عمتسيو ناذألاو
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 سانلا زئارغ يف لعج دق هناحبس هللاو .امهيلإ يضفي امو ريخو لاك لك
 لعج كلذكو «هيلإ مهسوفن ليمو هتبعو نسحلا مسالا عسل باجعإلا
 ةئنهتلاو حاجنلاو مالسلاو حالفلا مساب رورسلاو ءراشبتسالاو حايترإلا اهيف
 اهب ترشبتسا عامسألا ءامسألا هذه تعرق اذإف .رفظلاو زوفلاو ىرشبلاو
 اهدادضأ تعمس اذإو «بلقلا اهب يوقو .ءردصلا اه حرشناو سوفنلا
 اشاكناو ةريطو افوخ اهل راثأو كلذ اهنزحأف لاحلا هذه دض اه بجوأ
 يف ًاصقنو ايندلا يف ًاررض اهل ثروأف « هيلع تمزعو تدصق اع اضابقناو
 . هللا همحر همالك ىهتنا . . كرشلل ةفراقمو ناهيإلا

 ىبنلا نع امبنع هللا ىضر ورمع نبا نع دمحأ هاور يذلا ثيدحلا يفو
 :لاق كلذ ةرافك اف اولاق «كرشأ دقف هتجاح نع ةريطلا هتدر نم» : ةي
 ««كربغ هلإ الو كريط الإ ربط الو كريخ الإ ريخ ال مهللا ؛ لوقت نأ»
 يف ىضمو اههرك نم رضت ال ةريطلا نأ فيرشلا ثيدحلا اذه نمضتف
 كلذ يف ناطيشلا عم لسرتساو هللا ىلع هلكوت صلخي مل نم امأو .هقيرط
 اذه . هللاب ناميإلا بجاو نع ضرعأ هنأل هركي يف عوقولاب بقاعي دقف
 رشلا قيرط انبنجيو هيلع لكوتلاو ناميالاب انيلع نمي نأ لجو زع هللا لأسنو
 . بيحب عيمس هنإ «كرشلاو

 لالدتسإلا : هنأب نيققحملا ضعب هفرع (ى وهو : ميجنتلا : اعنا

 .يجمو حايرلا بوبه تاقوأك «ةيضرألا ثداوحلا ىلع ةيكلفلا لاوحألاب
 وأ تايفولا وأ ضارمألا ثودح وأ راعسألا ريغتو دربلاو رحلا روهظو رطملا
 : نيعون ىلع وهو «ريثأتلا ملعب ىمسي ام اذهو «سوحنلاو دوعسلا

 ثداوحلا نأو ةراتخم ةلعاف بكاوكلا نأ مجنملا يعدي نأ : لوألا عونلا
 ريغ قلاخ كانه نأ داقتعا هنأل ؛نيملسملا عامجإب رفك اذهو ءاهريثأتب يرجت
 . یلاعتو هناحبس هريدقتو هتئيشم ريغب هكلم يف فرصتي ادحأ نأو ملا

 ىلع اهقارتفاو اهعامتجاو بكاوكلا ريسمب لالدتسالا : يناثلا عونلاو
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 «بيغلا ملع ءاعدا نم هنأل ؛ هميرحت يف كش ال اذهو «ثداوحلا ثودح

 موجنلا نم ةبعش سبتقا نم» : لَك يبنلا لاق اك ءاضيأ رحسلا نم وهو
 حيحص هدانسإو دوادوبأ هاور «داز ام داز رحسلا نم ةبعش سبتقا دقف

 .امهريغو دمحأو هجام نبا هاورو « يبهذلاو يوونلا هححصو

 ثداوحلا نع رابخإلاو «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب مرح رحسلاو

 يذلا بيغلا ملع ءاعدا نم موجنلاب لالدتسالا قيرط نع ةيلبقتسملا

 وأ هب درفنا يذلا هملعب هناحبس هتكراشمل ءاعدا وهف .هملعب هللا رثأتسا

 ىوعدلا هذه نم هيف امل ديحوتلا ياني اذهو كلذ ىعدا نمل قيدصت

 . ةلطابلا

 نم ميجنتلا لهأ هيعدي ام وه هنع يبنملا موجنلا ملع : يباطخلا لاق

 ا بوبه تاقوأ «نامزلا لبقتسم يف عقتس يتلا ثداوحلاو نئاوكلا ملع

 انآ َنَوِمَعَرَي يتلا رومألا نم اهانعم يف امو «راعسألا ريغتو «رطملا ء ءیجو

 نأ نوعدي ءاهقارتفاو اهعامتجاو ءاهيراجم يف بكاوكلا ريسب اهتفرعم كردت

 رثأتسا دق ملعل طاعتو بيغلا ىلع مكحت مهنم اذهو «تابلغسلا ف ارتا اه

 هاوس بيغلا ملعي الو هللا هب

 : ثالثل موجنلا هذه هللا قلخ : ةداتق لاق : هحيحص يف يراخبلا لاق

 ريغ اهيف لوأت نمف ءاهب ىدتهي تامالعو ,نيطايشلل اموجرو .ءامسلل ةنيز

 ھا . هب هل ملع الام فلكو هبيصن عاضأو أطخأ كلذ

 يف اوثدحأ دق هللا رمأب ةلهج اسانأ نإو :لاق هنأ هنع بيطخلا جرخأو

 رفاس نمو ءاذكو اذك ناك اذكو اذك مجنب سرعأ نم : ةناهك موجنلا هذه

 رجالا كلو الإ مجن نم ام يرمعلو ءاذكو اذك ناك اذكو اذك مجنب

 هذهو موجنلا هذه ملع امو «ميمذلاو نسحلاو ريصقلاو ليوطلاو دوسألاو

 هملعل بيغلا ملع ًادحأ نأ ولو «بيغلا اذه نم ءىشب رئاطلا اذهو ةبادلا

 .ءیش لك ءامسأ هملعو هتكئالم هل دجسأو هديب هللا هقلخ يذلا مدآ

 نها
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 فحصلا ضعب يف نولاجدلا هجوري ام ةلطابلا تافارخلا نمو : لوقأ
 تاباسحب كلذ نوقلعيو «دوعسلاو سوحنلاو تخبلا ركذ نم تالجملاو
 . جذسلا ضعب هب قدصيو موجنلاو جوربلا

 : ليق نإف :ديجملا حتف يف هللا همحر نسح نب نمحرلادبع خيشلا لاق
 يف بذكيو ةملك يف قدصي نهاكلا قدصك هقدص ليق قدصي دق مجنملا
 . ةئام

 «هقدص نم قح يف ةنتف نوكيف ًأردق قفاوي دق لب ملع نع سيل هقدصو
 : هلوقك ميجنتلا ملع لاطبإب يئ يبنلا نع ثيداحألا تءاج دقو :لاق
 هاور «داز ام داز رحسلا نم ةبعش سبتقا دقف موجنلا نم ةبعش سبتقا نم»

 امم نإ» :لاق لكك ىبنلا نأ ةويح نب ءاجر نعو «هجام نباو دواد وبأو دمحأ
 هاور «ةمئألا فيحو ردقلاب بيذكتلاو موجنلاب قيدصتلا ىتمأ ىلع فاخأ
 يح ع

 ال اذهف رحبلاو ربلا يف رافسألا يف هاجتإلا ةفرعمل موجنلاب لالدتسإإلا امأو
 ةهج اهب اوفرعتل يأ رحبلاو ربلا تاملظ يف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج يذلا وهوإ : هناحبس لوقي ثيح لجو زع هللا ةمعن نم وهو هب سأب
 . نومجنملا هدقتعي اك بيغلا يف اهب ىدته هنأ دارملا سيلو « مكدصق

 بكاوك اهنإف ةلبقلا ةهج ىلع موجنلا نم هب لدتسي ام امأو : يباطخلا لاق
 نيدلا رمأب مهتيانع يف كشن ال نيذلا ةمئألا نم ةرخلا لهأ اهدصر
 ةرضحب اهدهاشي نأ لثم ءابنع هب اوربخأ ايف مهقدصو اهب مهتفرعمو
 اهنع ةلالدلا مهكاردإ ناكف اهنع ةبيغلا لاح ىلع اهدهاشيو ةبعكلا
 مهنيد يف نيمهتم ريغ اندنع اوناك ذإ مهربخ لوبقب كلذ انكارداو « ةنياعملاب

 . مهتفرعم يف نيرصقم الو
 هنإف ,ريثأتلا ملع ال رييستلا ملع هملعت يف نوذأملاو : بجر نبا لاقو

 ام ملعتيف رييستلا ملع امأو «هريثكو هليلق مرحم لطاب -ريثأتلا ملع يأ -
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 . .روهمجلا دنع زئاج وهو قرطلاو ةلبقلا ةفرعمو ءادتهالا نم هيلإ جاتحي

 لا

 ةلبقلا ىلع كلذب لالدتسإلل رمقلاو سمشلا لزانم ملعت كلذكو

 .لاوزلا ةفرعمو لوصفلاو تاولصلا تاقوأو
 ربخلاو ةدهاشملا قيرط نم كردي يذلا موجنلا ملع امأ : يباطخلا لاق

نع ىه ايف لخاد ريغ هنإف ةلبقلا ةهج هب ملعتو لاوزلا هب فرعي يذلا
 ءه

 اضقانتم مادام لظلا نأ نم رثكأ اعيش سبل لظلا دصر ةفرعم نأ :كلذو

 يف ذأ اذإو: ءيقرشلا' قفألا نم ءانسلا ظسو رخت ةذغاض دعب سمشلاف

 ملع اذهو «يبرخلا قفألا وحن ءامسلا طسو نم ةطباه سمشلاف ةدايزلا

 نم هوذخت ا ب اهوربد دق ةعانصلا هذه لهأ نأ الإ ,ةدهاشملاب هكاردإ حصي

 . ىهتنا . هتدصارمو هتدم ةاعارم نع اهيف رظانلا ىنغتسي ىتلا تالآلا

 لزانم لجرلا ملعتي نأ اسأب ىري ال ناك هنأ دهاجم نع رذنملا نبا ىورو

 .رمقلا

 , هتداعسو هتاجن اهب نأل ؛هدنع ءىش زعأ يه ملسملا ةديقع نإف : دعبو

 تايكرشلا نم اهسمي وأ ءاهيلإ ءىسي ام بنجت ىلع صرح نأ هيلع بجيف

 امو ةنسلاو باتكلا مازتلاب كلذو «ةئيضم ةيفاص ىقبتل عدبلاو تافارخلاو

 ام ةفرعمو «ةديقعلا هذه ملعتب الإ كلذ متي الو ‹ حلاصلا فلسلا هيلع

 نيملسملا فوفص يف مويلا رثك دق هنأو ايس ال ةفرحنملا دئاقعلا نم اهداضي

 تاجاحلا بلطل ةحرضألاو روبقلاب قلعتلاو ةذوعشلاو ليجدتلا فرتحي نم

 ىلإ ةفاضإ «دشأ وأ نولوألا نوكرشملا هيلع ناك امك «تابركلا حيرفتو

 نوعرشي هللا نود نم ابابرأ ةيفوصلا قرطلا باحصأو ةداسلا ذاخ ا

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الف هللا هب نذأي ملام نيدلا نم مهعابتأل

 مجنلا عولط ىلإ رطملا ةبسن نع ةرابعوهو : ءاونالاب ءاقستسالا : ًانماث

عولط نأ نم هدقتعت ةيلهاجلا تناك ام ىلع هبورغ وأ
 يف هطوقس وأ مجنلا 
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 نوديري مهو ءاذكو اذك ءونب انرطم :نولوقيف .رطملا لازنإ يف رثؤي بيغملا
 اذإ (ءوني ءان) نم «مجنلا عولط وهو .ءونلاب هنع نوربعيو مجنلا كلذب
 ءاونألاب دارملاو رطملا لزني ينالفلا مجنلا علط اذإ نولوقيف « علطو ضم
 برغي ةليل ةرشع ثالث لك يف .نورشعلاو ةيناثلا رمقلا لزانم مهدنع
 ءاضقنا دنع اهعيمج يضقنتو «هلباقم علطيو رجفلا عولط دنع اهنم دحاو
 يف مجنلا كلذ عولط دنع هنأ اهتيلهاج يف برعلا معزتو «ةيرمقلا ةنسلا
 ىاونألاب ءاقستسالاب كلذ ىمسيو «رطملا لزني هلباقم بيغمو رجفلا
 يذلا ةيلهاجلا داقتعا نم اذهو « علاوطلا هذه ىلإ ايقسلا ةبسن كلذ ىنعمو
 ةدارإ ىلإ عجري هسابحناو رطملا لوزن نأل ؛هنع يبغلاو هلاطبإب مالسإلا ءاج
 الفإ» :ىلاعت لاق هيف ريثأت موجنلا عولطل سيلو هتمكحو هريدقتو هللا
 يف .ميرك نارقل هنإ .ميظع نوملعت ول مسقل هنإو .موجنلا عقاومب عسقأ
 اذهبفأ .نيملاعلا بر نم ليزنت .نورهطملا الإ هسمي ال .نونكم باتك

 : ىلاعت هلوقف «نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو .نونهدم متنأ ثيدحلا
 لزانلا قزرلا وه يذلا رطملا ةبسن هانعم 4نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو#
 بذكلا مظعأ نم اذهو ءاذكو اذك ءونب انرطم لاقي نب مجنلا ىلإ هللا نم
 متاح يبأ نباو ريرج نبا هنسحو يذمرتلاو دمحأ مامإلا ىور اک .ءارتفالاو
 : لكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر يلع نع ةراتخملا يف ءايضلاو

 ءونب انرطم نولوقت «نوبذكت مکنا]» مكركش :لوقي 4 مكقزر نولعجتوإل»
 .«اذكو اذك مجنبو اذكو اذك

 هب ترسف ام ىلوأ اذهو : هللا همحر نسح نب نمحرلا دبع خيشلا لاق
 يناسارخلا ءاطعو كاحضلاو ةداتقو سابع نباو يلع نع كلذ يورو ءةيألا

 . ىهتنا . نيرسفملا روهمج لوق وهو « مهريغو
 عبرأ» : لاق هك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نعو

 يف نعطلاو باسحألاب رخفلا :نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ يف
 ةثعب لبق ام انه ةيلهاجلاب دارملاو «ةحاينلاو « موجنلاب ءاقستسالاو جمالا
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 هي هلي يبنلا

 يف نكي 1 الإو و ماسالا نب نيد يف مومذم وهف معو ةيلهاجلا رم نِف م ناك
 افا ىلإ ماما نأ ولعت اه 0 ةيلهاجلا ىا تارجلا هذه 0

 نم متل يضتقي e لوألا ةيلهاجلا لا حب 0 كلذ ناف

 ءونلا ىلإ رطملا ةبسن هانعم (موجنلاب 0 : ثيدحلا اذه يف هلوقو

 .اذكو اذك مجنب انرطم لوقي نأب «مجنلا طوقس وهو

 لازنإ ىف :ارينات غل هنا نقف ناك نإرذلا اانا مكحو

 ال ناك نإو «ةيلهاجلا لهأ هدقتعي يذلا وهو ءربكأ رفکو كرش اذهف :رطملا

 رطملا دوجوب ةداعلا ىرجأ هنكلو «هدحو هللا وه رثؤملا نأو ارت مجنلل دقتعي

 كرشلا نم نوكيو ربكألا كرشلا ىلإ لصي ال اذهف : مجنلا كلذ طوقس دنع

 ادس زاجملا ليبس ىلع ولو مجنلا ىلإ رطملا ةبسن مرحي هنأل ؛رغصألا

 هنع هللا يضر دلاخ نب ديز نع ملسمو يراخبلا ىور دقو «ةعيرذلل

 تناك ءامس رثأ ىلع ةيبيدحلاب حبصلا ةالص ةي هللا لوسر انل ىلص :لاق
 لاق اذ ام نوردت له» :لاقف سانلا ىلع لبقأ فرصنا الف «ليللا نم

 يب نمؤم يدابع نم حبصأ :لاق» :لاق ءملعأ هلوسرو هللا اولاق «؟مكبر
 «بكاوكلاب رفاك يب نمؤم كلذف هتمحر و لضفب انرطم : لاق نم امأف «رفاكو

 . «بكاوكلاب نمؤم يب رفاك كلذف اذكو اذك ءونب انرطم :لاق نم امأو

 يذلا هنأب نمؤملا رسفو «رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ» : ةا هلوقف
 ىلإ رطملا بسني يذلا هنأب رفاكلا رسفو ءهتمحرو هللا لضف ىلإ رطملا بسني
 كلذ نأو هريغ ىلإ هللا لاعفأ ةبسن زوجت ال هنأ ىلع ليلد هيف اذهو «بكاوكلا
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 رفك اذهف رطملا لازنإ يف ًاريثأت بكاوكلل نأ كلذ لعف نم دقتعا نإف ءرفك
 بكاوكلل نأ دقتعي مل نإو ءرفاك كرشملاو «ةيبوبرلا يف كارشإ هنأل ؛ربكأ
 ؛رغصألا كرشلا نم وهو مرح اذهف ًازاجم هيلإ هبسن امنإو رطملا لازنإ يف اريثأت
 اذإ برعلا تناكو : هللا همحر ىبطرقلا لاق «هريغ ىلإ هللا ةمعن بسن هنأل
 حير وأ رطم كلذ دنع ثدحف برغملا نم رخآ طقسو قرشملا نم مجن علط
 داجيإ ةبسن براغلا ىلإ هبسني نم مهنمو علاطلا ىلإ هبسني نم مهنمف
 نع عراشلا ىبنف .ثيدحلا يف روكذملا لوقلا كلذ نوقلطيو « عارتخاو
 : ىهتنا . مهقطن يف مهم هبشتي الو مهداقتعا دحأ دقتعي الثل كلذ قالطإ

 مسقأ الف# :ىلاعت هلوق لوزن ببس يف هحيحص يف ملسم ىور دقو
 : مهضعب لاق : نع هللا يضر سابع نبا نع :تايالاد# وجا عقاومب
 عقاومب مسقأ الفإ# :تايآلا هذه هللا لزنأف ءاذكو اذك ءون قدص دقل
 رطملا لازنإف 4نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو# : هلوق ىلإ . . .(موجنلا
 ءاملا متيأرفأإ# :ىلاعت لاق اك هيف قولخمل لخد ال هتوقو هلوحبو هللا نم
 لازنإ بسن نمف «نولزنملا نحن مأ نزملا نم هومتلزنأ متنأآ .نوبرشت يذلا
 خانملا وأ يوجلا ضافخنإلاك ةيعيبطلا رهاوظلا ىلإ وأ بكاوكلا ىلإ رطملا
 نكلو هللا وه لزنملا نأ دقتعي ناك نإو .ربكأ كرش اذهو ىرتفاو بذك دقف

 بسن هنأل :رغصأ رفكو مارح اذهف :زاجملا باب نم ءايشألا هذه ىلإ هبسن
 يف لهاستلا رثكأ امو ءاذكو اذك ءونب انرطم لوقي يذلاك هللا ريغ ىلإ ةمعنلا
 بجيف .نييمالعإلا وأ نييفحصلا ضعبو نييكلفلا ةنسلأ ىلع رمألا اذه
 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو . . . قفوملا هللاو اذه هبتني نأ ملسملا ىلع
 . ميظعلا

 رطملا ةبسن مكح نع مالكلا قبس : هللا ريغ ىلإ معنلا ةبسن : اغا
 ىلإ امومع معنلا ةبسن مكح يف نآلا مالكلاو ءاهب ءاقستسإلاو ءاونألا ىلإ
 . هللا ريغ
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 نأل ؛ةديقعلا ميمص نم هركشب مايقلاو هماعنإو هللا لضفب فارتعإلا نإ

 هللاب كرشأو اهرفك دقف هناحبس هللا وهو -اهيلوم ريغ ىلإ ةمعنلا بسن نم

 مهرثكأو اهنوركني مث هللا ةمعن نوفرعيإ# : ىلاعت هللا لاق «هريغ ىلإ اهتبسنب
 هللا نأو هللا دنع نم معنلا نأ نوفرعي : نيرسفملا ضعب لاق . نورفاكلا

 نع اهوثرو مهنأ نومعزيف كلذ نوركني مهنكلو كلذب مهيلع معنملا وه
 :لوقي مهضعبو ءاذكو اذك نكي مل نالف الول :لوقي مهضعبو , مهئابا

 ءابآلا نم همظعي نم ىلإ ةمعنلا بسني لك ءاذكهو . . .انتهآ ةعافشب اذه

 وهو ةقيقح ا ىلع اهم معنملاو حيحصلا اهردصم نيسانتم صاخشألاو ةهآلاو
 نم ةمالسلاو رحبلا يف ريسلا ةمعن بسني مهضعب نأ امك «هناحبس هللا

 ءاقذاح حالملاو ةبيط حيرلا تناك :لوقيف حالملا قذحو حيرلا ىلإ هرطخ
 مقنلا عافدناو معنلا لوصح ةبسن نم ريثكلا ةنسلأ ىلع ىرجي ام مويلا هلثمو

 :الثم نولوقيف «يبيرجتلا ملعلا مدقت وأ دارفألا وأ تاموكحلا دوهجم ىلإ

 ةينالفلا تادوهجملاو ءاهيلع ىضق وأ ضارمألا ىلع بلغت بطلا مدقت

 ملسملا ىلع بجي يتلا ظافلألا نم كلذ هبشأ امو «لهج او رقفلا ىلع يضقت
 هدحو هللا ىلإ معنلا بسني نأو ظفحتلا ةياغ اهنم ظفحتيو اهنع دعتبي نأ

 نم تاعامح وأ ادارفأ نيقولخملا ضعب دي ىلع يرجي امو .اهيلع هركشيو

 ردق ىلع نوركشي مهو «رمثت ال دقو رمثت دق بابسأ يه امنإ تادوهجملا
 ركذ دقو «هناحبس هللا ىلإ الإ جئاتنلا لوصح ةبسن زوجي ال نكلو «هولذب ام

 وصح اف اونو مهيلع هللا ةمعت اوركتا ماوقأ نع ميركلا هباتك يف هللا

 مهتربخ ىلإ وأ ءاهنوقحتسي مهنوك ىلإ امإ هللا ريغ ىلإ ةمعنلاو لاملا نم هيلع

 نم انم ةمحر هانقذأ نئلو# :ناسنإلا نع ىللاعت لاق « مهتراهمو مهتفرعمو

 يبر ىلإ تعجر نئلو ةمئاق ةعاسلا نظأ امو يل اذه نلوقيل هتسم ءارض دعب

 باذع نم مهنقيذنلو اولمع |ب اورفك نيذلا نئبننلف ىنسحلل هدنع يل نإ
 ال ,هب قوقحم انأو يلمعب اذه ىلع تلصح يأ يل اذه# : هلوقف  ظيلغ

 ههر الو لا لر سبل ةر هللا نم. أ
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 دقو هموق ىلع ىغبف ةميظعلا زونكلا هللا هاتا يذلا نوراق نع ىلاعت لاقو
 دنع رباكف اهركشب مايقلاو هللا ةمعنب فارتعالاب هورمأو نوحصانلا هظعو
 زونكلا هذه ىلع تلصح يأ چ يدنع ملع ىلع هتيتوأ (نإ## :لاقو كلذ

 تناكف ىلاعت هللا نم لضفت اهنأ ال بساكملا هوجوب يتفرعمو يقذح ببسب
 ل هللا فشخ ت تارتا دفا نم ترت بفاوعلا ارعا رم اغ
 dg ل ل ل
 ت نم هيلإ اولصوت اهب اننامز يف اورتغا نيذلا ءالؤه ىرحأ امو «هتوقو
 اوراصو 0 او لع مه اناحتما اهيلع هللا مهردقأ تاردقو

 اولواطتو قحلا ريغب ضرألا يف اوغبو مهتوقو مهوحب نورخافتيو نوقدشتي
 لاق |ى ءابهتوقب داع مهلبق ترتغا دقف .ةبوقعلاب مه ارحأ ام هللا دابع ىلع
 موأ ةوق با ع لات هللا
 LE ss اع نا رعب E ار

 ايندلا ةايحلا يف يزخلا باذع مهقيذنل تاسحن مايأ يف ارصرص احير مهيلع
 . «نورصني ال مهو ىزخأ ةرخآلا باذعلو

 هللا مهالتبا انلبق ناك نم ةعامج نع ةي هللا لوسر اهصق ةصق مكاهو
 ىلإ لاملا نم هيلع لصح ام بسنو هللا ةمعن دحج نم مهنمف مهيلع معنأف
 ةمعن ركشو هللا لضفب فرتعا نم مهنمو « هيلع هللا طخسف هئابا نع هتثارو
 -: هنع هللا يضرف هللا

SSةثالث نإ ا ل  
 ثعبف .مهيلتبي نأ هللا دارأف , ىمعأو عرقأو صربأ : ليئارسإ ينب نم
 نسح نول : لاق ؟كيلإ بحأ ءىش يأ :لاقف صربألا ىتأف لكلم مهيلإ

 بهذف هحسمف :لاق «هب سانلا ينرذق دق يذلا ينع بهذيو نسح دلجو
 ؟كيلإ بحأ لاملا يأف :لاق ءانسح ادلجو انسح انول يطعأف «هرذق هنع
 هللا كراب :لاقو ءءارشع ةقان ىطعأف -قاحسإ كش -رقبلا وأ لبإلا :لاق
 نسح رعش :لاق ؟كيلإ بحأ ءىش يأ :لاقف عرقألا ىتأف :لاق ءاهيف كل
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 ارعش يطعأو هنع بهذف هحسمف هب سانلا ينرذق دق يذلا ينع بهذيو

 ةرقب يطعأف ءلبإلا وأ رقبلا :لاق كيلإ بحأ لاملا يأ :لاقف ءًانسح
 ؟كيلإ بحأ ءيش يأ :لاقف ىمعألا ىتأف ءاهيف كل هللا كراب :لاق ءالماح
 «هرصب هيلإ هللا درف هحسمف «سانلا هب رصبأف يرصب ىلإ هللا دري نأ :لاق
 جتنأف ءادلاو ةاش يطعأف «منغلا :لاق ؟كيلإ بحأ لاملا يأف :لاقف
 نم داو اذهلو رقبلا نم داو اذهو لبإلا نم داو اذه ناكف ءاذه دلوو ناذه

 دق نيكسم لجر لاقف «هتئيهو هتروص يف صربألا ىتأ هنإ مث : لاق .منغلا

 كلأسأ كدا مويلا يل غالب الف يرفس يف لابحلا يب تعطقنا

 يف هب غلبتأ اريعب - لاملاو نسحلا دلجلاو نسحلا نوللا كاطعأ يذلاب

 كرذقي صربأ نكت ملأ «كفرعأ ينأك : لاقف .ةريثك قوقحلا : لاقف « يرفس

 ارباك لاملا اذه تثرو نإ :لاقف .لاملا لجو زع هللا كاطعأف ءاريقف سانلا

 يف عرقألا ىتأو «تنك ام ىلإ هللا كريصف ابذاك تنك نإ :لاقف ءرباك نع

 تنك نإ :لاقف ءاذه لثم هيلع درو ءاذهل لاق ام لثم هل لاقف «هتروص

 لجر لاقف «هتروص يف ىمعألا ىتأو :لاق «تنك ام ىلإ هللا كريصف ابذاك
 الإ مويلا يل غالب الف يرفس يف لابحلا يب تعطقنا دق ليبس نباو نيكسم
 «يرفس يف اهب غلبتأ  ةاش كرصب كيلع در يذلاب كلأسأ .كب مث هللاب

 «تئش ام عدو تئش ام ذخف يرصب يلإ هللا درف ىمعأ تنك دق :لاقف
 متيلتبا (نإف كلام كسمأ :لاقف « هلل هتذخأ ءىشب مويلا كدهجأ ال هللاوف

 . ملسمو يراخبلا هاور (كيبحاص ىلع طخسو كنع هللا يضر دقف

 اهابسني ملو هللا ةمعن ادحج نيلوألا نإف «ربتعم هيف ميظع ثيدح اذهو

 «ةمعنلا اهنم تبلسو هللا طخس |هيلع لحف امملام يف هللا قح اعنمو هيلإ

 اضرلا قحتساف اهيف هللا قح ىدأو هيلإ اهبسنو هللا ةمعنب فرتعا رخآلاو
 . ةمعنلا ركشب همايقل هلام هللا رفوو هللا نم

 هجو ىلع معنملا ماعنإب فارتعالا وه ركشلا لصأ :ميقلا نبا لاق

 مل اهب الهاج ناك لب ةمعنلا فرعي مل نمف «ةبحملاو لذلاو هل عوضخلا
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 فرع نمو «اضيأ اهركشي ملاهب معنملا فرعي ملو اهفرع نمو ءاهركشي
 دقف اهب هيلع معنملاو ةمعنلا ركنملا دحجي اك اهدحج نكل معنملاو ةمعنلا
 .اهرفك

 ن عج 1 نكلو اهدج اوا راو اهي لاو ةمعتلا افرع نمو
 اهب رقأو اهب معنملا فرعو اهفرع نمو ءاضيأ هركشي مل : هنعو هب ىضريو هبحي
 اذهف : هتعاطو هباحم يف اهلمعتساو هنعو هب يضرو هبحأو اهب معنملل عضخو
 وهو ملعلا عبتي لمعو «بلقلا ملع نم ركشلا يف دب الف اه ركاشلا وه
 . ىهتنا .هل عوضخلاو هتبحمو معنملا ىلإ ليملا
 : رغصألا كرشلا

 لا نم ايشا كا لو دخرتلا صا رعضألا كردلا
 صقنت اهنأل ؛ ديحوتلل ةيامحو ةديقعلل ةنايص هلوسرو هللا اهنم انرذح رغصألا
 ًادادنأ هلل اولعجت الف : ىلاعت هللا لاق ,ربكألا كرشلا ىلإ رجت ابرو ديحوتلا
 . «نوملعت متنأو

 ىفخأ .كرشلا وه :دادنألا) :ةيآلا يف اهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 هللاو + لوقت نأ وهو: « ليلا ةملظ:ق ءادوس ةاقص لع لمتلا بيد نم
 الولو .صوصللا اناتأل اذه ةبيلك الول :لوقتو «يتايحو نالف اي كتايحو
 ‹تششو هللا ءاش ام : هبحاصل لجرلا لوقو «صوصللا اناتأل رادلا يف طبلا
 هاور . (كرش هب هلك اذه انالف اهيف لعجت ال «نالفو هللا الول : لجرلا لوقو

 نم ءايشألا هذه نأ نع هللا يضر سابع نبا نيب دقف « متاح يبأ نبا

 كرشلاو ريكألا كرشلا لمشت ةماع ةيآلاو ءرغصألا كرشلا هب دارملاو ,كرشلا
 كرشلا وهو ىندألاب ءايشألا هذبب هبن نع هللا يضر سابع نباف .رغصألا
 ةنسلأ ىلع يرجت ظافلألا هذه نألو .ريكألا كرشلا وهو ىلعألا ىلع رغصألا

 : ءايشألا هذه نمو . ب اشا وأ وج اف نسانلا ن رتك

 رمع نينمؤملا ريمأ ىور امك «كرش وهو : لجو زع هللا ريغب فلحلا ١

 هللا ريغب فلح نم) :لاق هنأ ي هللا ل وسر نع هنع هللا ىضر باطخلا نب
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 دقف) :هلوقو «مكاحلا هححصو هنسحو يذمرتلا هاور (كرشأ وأ رفك دقف

 نوكي نأ لمتحيو «ياورلا نم اكش اذه نوكي نأ لمتحي (كرشأ وأ رفك
 نودوه يذلا رفكلا نم نوكيو «كرشأو رفك دق نوكيف واولا ىنعمب (وأ)

 فلحي نم مويلا سانلا يف رثك دقو .رغصألا كرشلا نم هنأ اى .ربكألا رفكلا

 يتايحو :لوقي وأ ءاي ىبنلاب فلحي وأ ةنامألاب فلحي نمك .هللا ريغب
 ثيداحألا ىف درو ام انعمس دقو .ظافلألا هذه هبشأ امو «نالفاي كتايحو
 فلحلا نأل ؛اكرش وأ ًارفك هرابتعاو لجو زع هللا ريغب فلحلا نع ىهنلا نع
 «لجو زع هللا وه هب فلحيو مظعي نأ بجي يذلاو «هل ميظعت ءيشلاب
 نأل) : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق < ىمظع ةميرجو كرش هريغب فلحلاو

 نأ مولعملا نمو «(اقداص هريغب فلحأ نأ نم ىلإ بحأ ابذاك هللاب فلحأ
 ربكأ هللا ريغب فلحلا وهو كرشلا نكل .رئابكلا نم ةريبك ًابذاك هللاب فلحلا
 .رغصأ اکر ناك نإو رئابكلا نم

 : لع لاق « ,ةيلهاجلا دئاوعلا هذخأت الو اذهل هبنتي نأ ملسملا ىلع بجيف

 (مكتئابأب اوفلحت ال) : اک لاقو (تمصيل وأ هللاب فلحيلف افلاح ناك نم)

 ىلع رصتقن نأ فلحن نأ اندرأ اذإ انرمأت ىتلا صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ

 نصرت نأ هللا ل كلج واس تو رعب تلح الو ةدعو ها ا

 ضريلف هللاب هل فلح نمو قدصيلف هللاب فلح نم) : ةي يبنلا لاق اك
 . (هللا نم سيلف ضري مل نمو

 هللا ءاش ام) لوق : لثم ظافلألا يف كرشلا : رغصألا كرشلا نمو - ۲
 اک يبنلا أ ايدو نأ ةليتق نع يئاسنلاو دمحأ مامإلا ىرو دقف (تئشو

 مهرمأف «ةبعكلاو نولوقتو تئشو هللا ءاش ام نولوقت نوكرشت مكنإ) :لاقف
 هللا ءاش ام :اولوقي نأو ةبعكلا برو اولوقي نأ اوفلحي نأ اودارأ اذإ ةي يبنلا
 لاق الجر نأ ی ا يضر: نتابع نتا نح يتاسلا يورو تكفا مت

 هللا ءاش ام لق ءادن هلل ينتلعجأ» : لاقف «تئشو هللا ءاش ام : ةي يبنلل

 (تئشو هللا ءاش ام) لوق عنم ىلع امهانعمب ءاج امو ناثيدحلا لدف «هدحو
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 نأل ؛(تنأو هللا الإ يلام) (تنأو هللا الول) : لثم ظافلألا نم هاش امو
 نأ بجاولاف ,كرش اذهو نيفطاعتملا نيب ةيوستلا ىضتقي واولاب فطعلا

 الول) «(نالف ءاش مث) وأ تش مث هللا ءاش ام) :لاقيف (مث» ب فطعي

 «مث» ب فطعلا نأل ؛ (تنأ مث هللا الإ يلام) ء(نالف مث) وأ (تنأ مث هللا

 ال ىلاعت هللا ةئيشم دعب يتأت دبعلا ةئيشم نأو «بيقعتلاو بيترتلا ىضتقي
 دبعلا ةئيشمف هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو» : ىلاعت لاق امك ءاحل ةيواسم
 ES تناك نإ ةعلاف هل اع هللا ةلعيفل ةفقئان
 دق هللا ناك اذإ الإ ًائيش ءاشي نأ ىلع ردقي الو « هللا ةئيشمل ةعبات هتئيشمف
 ملا يوما E ةيردقلل افالخ «هءاش

 . نولوقي |مع هللا ىلاعت « هللا هدارأ ام

 مس امره :«دضاقلاو تالاف كرقلا :رغضألا كرعلا نفود
 . هلمعب ناسنإلا ةدارإو ءايرلا :ناعون وهو «ءايرلاك < «يفخل ا كرشلاب

 دصقل ةدابعلا راهظإ هب دارملاو  ةيؤرلا نم قتشم وهو : ءايرلاف - أ
 نأ ةعمسلا نيبو ءايرلا نيب قرفلاو ءاهبحاص نودمحيف ال سانلا ةيؤر
 ظعولاو ةءارقلاك عمسي امل ةعمسلاو ءةالصلاك لمعلا نم ىري امل ءايرلا
 لاق دقو ءاهب هرابخإو هلامعأ نع ناسنإلا ثدحت كلذ يف لخديو «ركذلاو

 نمف دحاو هلإ مكهلإ امنأ يلإ ىحوي مكلثم رشب انأ امنإ لق :ىلاعت هللا
 . «ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو ًاحلاص المع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك

 ال دحاو هللا نأ اک يأ : ةيآلا ىنعم يف هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق

 درفت |کف « هل كيرش ال هدحو هل ةدابعلا نوكت نأ يغبني كلذكف هاوس هلإ

 ءايرلا نم صلاخلا وه حلاصلا لمعلاف ‹ ةيدوبعلاب درفي نأ بجي ةيهإلاب

 . ىهتنا . .ةنسلاب أا

 نيذلا .نيلصملل ليوف# : ىلاعت لاقف .ليولاب نيئارملا هللا دعوت دقو
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 وهو هللا نوعداخي نيقفانملا نإ# :ىلاعت لاقف «نيقفانملا تافص نم ءايرلا

 يبأ نعو * سانلا نوءاري ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإو مهعداخ

 نم ةكرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ : ىلاعت هللا لاق» : لاق اعوفرم ةريره

 دصق نم يأ «ملسم هاور «هكرشو هتكرت يريغ هيف يعم كرشأ المع لمع
 هنم انأف» هجام نبال ةياور ينو «هکرشو هتكرت نيقولخملا نم يريغ هلمعب
 هللا ريغل لمعلا نأ ملعا : هللا همحر بجر نبا لاق «كرشأ يذلل وهو ءىرب

 اوماق اذإو#» : ىلاعت لاق اى نيقفانملا لاحك اضحم ءاير نوكي ةراتف , ماسقأ

 داكي ال ضحملا ءايرلا اذهو سانلا نوءاري ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ

 جحلا وأ ةقدصلا يف ردصي دقو « مايصلاو ةالصلا ضرف يف نمؤم نم ردصي

 نإف ءاهعفن ىدعتي يتلا وأ ةرهاظلا لامعألا نم امهريغ وأ بجاولا
 هبحاص نأو طباح هنأ ملسم كشي ال لمعلا اذهو «زيزع اهيف صالخإلا
 ءءايرلا هكراشيو هلل لمعلا نوكي ةراتو «ةبوقعلاو هللا نم تقملا قحتسي
 ناك نإ امأو «هنالطب ىلع لدت ةحيحصلا صوصنلاف هلصأ نم هكراش نإف

 ريغب هرضي الف هعفد مث ارطاخ ناك نإف ءايرلا ةين هيلع أرطو هلل لمعلا

 ؟هتين لصأ ىلع ىزاجيف الوأ هلمع طبحي لهف هعم لسرتسا نإو «فالخ

 نباو دمحأ مامإلا هاكح دق :فلسلا نم ءاملعلا نيب فالتخا كلذ يف

 يورم وهو ىلوألا ةتينب ىزاجي هنأو كلذب لطبي ال هلمع نأ احجرو «ريرج
 . ىهتنا . .هريغو نسحلا نع

 نم مكسفنأ ىلع نوظفحتت امم مظعأ كرشلا نم مكلامعأ ىلع اوظفاحف

 كرشلا رطخ نإف «قارسلا نم مكلاومأ ىلع نوظفحتت امم مظعأو مكئادعأ

 نم عون ايندلا هلمعب ناسنالا ةدارإ : ايندلا هلمعب ناسنالا ةدارإ - ب
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 نم اعمط هللا هجو هب ئغتبي يذلا لمعلاب ناسنإلا ديري نأ وهو «هتنس يف

 كرابت هللا لاق ءلمعلا طبحيو ديحوتلا لامك ياني كرش اذهو ءايندلا عماطم
 مهو اهيف مهلاعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم# :ىلاعتو
 اوعنص ام طبحو رانلا الإ ةرخآلا يف مه سيل نيذلا كئلوأ .نوسخبي ال اهيف

 .«نولمعي اوناك ام لطابو اهيف
 هلمعب دصق نم نأ ريخي هناحبس هللا نأ : نيتميركلا نيتيآلا ىنعمو

 ايندلا يف هلمع باوث هل رفوي هللا نإف طقف ايندلا عماطم ىلع لوصحلا

 هلوق يف اك ةئيشملاب ديقم اذهو .دلولاو لهألاو لاملب ءرورسلاو ةحصلاب
 سيل ءالؤهو #ديرن نمل ءاشن ام اهيف هل انلجع# :ىرخألا ةيآلا يف ىلاعت
 يف مهلمع ناكو اهنم مهصلخي ام اولمعي مل مهنأل ؛رانلا الإ ةرخآلا يف مهل

 .اهوديري مل مهنأل ؛ هل باوث ال الطاب ةرخآلا

 هللا هازاج هتيذو هتبلطو هبه اينذلا تناك نم ىلاعت لوقي : ةداقق لاق
 ءءازج اهب ىطعي ةنسح هل سيلو ةرخآلا ىلإ يضفي مث ايندلا يف هتانسحب
 . ةرخآلا يف اهيلع باثيو ايندلا يف هتانسحب ىزاجيف نمؤملا امأو

 ىنعم يف فلسلا نع ركذ : هللا همحر باهولادبع نب دمحم خيشلا لاق

 : هانعم نوفرعي الو مويلا سانلا هلعفي امم عاونأ ةيآلا

 هجو ءاغتبا سانلا نم ريثك هلعفي يذلا حلاصلا لمعلا :كلذ نمف ©
 امم كلذ وحنو ملظلا كرتو سانلا ىلإ ناسحإو ةلصو ةالصو ةقدص نم هللا

 ديري امنإ «ةرخآلا يف هباوث ديري ال هنكل هلل ًاصلاخ هكرتي وأ ناسنإلا هلعفي

 ةمعنلا ةمادإ وأ ءهلايعو هلهأ ظفح وأ هتيمنتو هلام ظفحب هللا هيزاجي نأ
 هلمع باوث ىطعي اذهف «رانلا نم برملاو ةنجلا بلط يف هل ةمهالو « مهيلع
 . سابع نبا هركذ عونلا اذهو «بيصن ةرخآلا يف هل سيلو ءايندلا يف

 يف دهاجم هركذ يذلا وهو ,فوخأو لوألا نم ربكأ وهو : يناثلا عونلا ©

 بلط ال سانلا ءاير هتينو ةح اص ًالامعأ لمعي نأ وهو ةةيف تلزنأ اأ ةيآلا

 ۱۰ .ةرخألا باوث



 جحي نأ لثم < لا اثلا عونلا ©
 .منغملا لجأل دهاجي وأ اهجوزتي ةأرمأ وأ اهبيصي ايندل رجاهي وأ هذخأي لامل

 ةسردم لجأل لجرلا ملعتي اکو ,ةيآلا ريسفت يف ًاضيأ عونلا اذه ركذ دقف

 لجأل ة ةالصلا ىلع بظاويو نارقلا ملعتي وأ .مهتسائر وأ مهبسكم وأ هلهأ

 .اريثك عقاو وه اك دجسملا ةفيظو

 كيرش ال هدحو هلل كلذ يف اصلح هللا ةعاطب لمعي نأ : عبارلا عونلا ©
 ىراصنلاو دوهيلا لثم «مالسإلا نع جرخي ارفك هرفكي لمع ىلع هنكل «هل
 ريثك لثمو ةرخآلا رادلاو هللا هجو ءاغتبا اوماص وأ اوقدصت وأ هللا اودبع اذإ

 اذإ ةيلكلاب مالسإلا نم مهجرخي كرش وأ رفك مهيف نيذلا ةمألا هذه نم

 ىلع مهنكل «ةرخآلا رادلا يف هللا باوث اهب نوديري ةصلاخ ةعاط هللا اوعاطأ

 ا عونلا اذهف .مهلاعأ لوبق عنمتو مالسإلا نم مهجرخت لامعأ
 ١ .اهنم نوفاخي فلسلا ناكو .هريغو كلام نب سنأ نع ةيآلا هذه يف

 . هللا همحر هركذ ام

 ريطخ رمألاف ماع (هظفل نأل ؛ةعبرألا عاونألا هذه نالوانتي ناتيآلاو

 ءاج دقو ءايندلا عمط ةرخآلا لمعب بلطي نأ نم رذحلا ملسملا ىلع بجوي

 هنأ ةمه لكب اهءارو يرجي ايندلا هدصق ناك نم نأ : يراخبلا حيحص يف

 : م هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف اهل ادبع ريصي

 دبع سعت .ةصيمخلا دبع سعت «مهردلا دبع سعت رانيدلا دبع سعت»

 كيش اذإو «سكتناو سعت .طخس طعي مل نإو يضر يطعأ نإ «ةليمخلا

 ادبع هاسو .كله :انه دارملاو طقس :ةغل (سعت) ىنعمو «شقتنا الف
 هللا ريغل هدصقب هجوت نم لكف < هلمعب ةدوصقملا يه اهنوكل ؛ ءايشألا هذه

 ٍلِلَع لوسرلا اعد دقو ,رثكألا لاح وه اک هتيدوبع يف هل ًاكيرش هلعج دقف

 ةساكتنإلاو ةساعتلاب همهو هدصق ايندلا لعج نم ىلع ثيدحلا اذه يف

 هذه رثأ دجي نأ دبالو .هدسج نم كوشلا شاقتنا نع زجعلاب هتباصإو

 هايند يف هرضي ايف عقيف ةميمذلا ةفصلا هذ فصتا نم لك تاوعدلا
 ۱۴ . هترخاو



 رانيدلادبع ةي يبنلا هامسف : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 وهو ربخلا ظفلب ءاعد وه ام هيف ركذو ةصيمخلا دبعو ةفيطقلا دبعو مهردلاو
 رش هباصأ اذإ نم لاح اذهو «شقتنا الف كيش اذإو سكتناو سعت» : هلوق

 نم صلخ الو بولطملا لان الف سكتناو سعت هنوكل ؛ حلفي ملو هنم جرخي مل
 ىضر ىطعأ نإ هنأب كلذ فصو دقو .لاملا دبع نم لاح هذهو «هوركللا

 اوطعأ نإف تاقدصلا يف كزملي نم مهنموإ : ىلاعت لاق مك طخس عنم نإ
 هللا ريغل مهاضرف «نوطخسي مه اذإ اهنم اوطعي مل نإو اوضر اهم
 وحنو ةروص وأ ةسائرب اهنم اقلعتم ناك نم لاح اذكهو « هللا ريغل مهطخسو
 اذهف ءطخس هل لصحي مل نإو يضر هل لصح نإ «هسفن ءاوهأ نم كلذ
 .هل قيقر وهو كلذ نم هاوه ام دبع

 بلقلا قرتسا امف هتيدوبعو بلقلا قر وه ةقيقحلا يف ةيدوبعلاو قرلا ذإ
 هدبعتسي كلذ نإف لاملا بلاط اذكهو :لاق نأ ىلإ . . .هدبع وهف هدبعتساو
 : ناعون رومألا هذهو «هقرتسيو

 هحكنمو هبارشو هماعط ىلإ جاتحي اك دبعلا هيلإ جاتحي ام اهنم : لوألا
 هيف هيلإ بغريو هللا نم بلطي اذهف كلذ وحنو هنكسمو
 هبكري يذلا هرامح ةلزنمب هتجاح يف هلمعتسي «هدنع لاملا نوكيف

 .اعوله نوكيف هدبعتسي نأ ريغ نم هيلع سلجي يذلا هطاسبو

 اذإف هب هبلق قلعي ال نأ يغبني اذهف ءدبعلا هيلإ جاتحي ال ام اهنمو : ناثلا

 ىلع ادمتعمو ادبعتسم راص ایرو هل ا ددم راض هلق لغ

 لكوتلا ةقيقح الو هلل ةيدوبعلا ةقيقح هعم ىقبي الف « هللا ريغ

 ىلع لكوتلا نم ةبعشو هللا ريغل ةدابعلا نم ةبعش هيف لب «هيلع
 ءرانيدلا دبع سعت» : ةي هلوقب سانلا قحأ اذهو « هللا ريغ

 «ةليمخلا دبع سعت «ةصيمخلا دبع سعت « مهردلا دبع سعت
 اهايإ هاطعأ اذإ هللا ناف . هللا نم اهبلط ولو رومألا هذه دبع اذهو



 يضري ام هيضري نم هللادبع |نإو ءطخس اهايإ هعنم نإو ىضر
 .هلوسرو هللا هبحأ ام بحبو .هللا طخسي ام هطخسيو هللا

 ءادعأ يداعيو هللا ءايلوأ ىلاويو «هلوسرو هللا ضغبأ ام ضغبيو

 . هللا همحر همالك ىهتنا . .نامالا لمكتسإ يذلا اذهف هللا

 ةمرحملا تالماعملا ىلع نومدقي نيذلا مويلا لاملا ديبع نمو : تلق

 كونبلا عم ابرلاب نولماعتي نيذلاك .ةداملا بح عفادب ةثيبخلا بساكملاو
 شخلا قيرط نعو «رامقلاو ةوشرلا قيرط نع لاملا نوذخأي نيذلاو ءاهريغو

 بساكم هذه نأ نوملعي مهو «تامصاخملا يف روجفلاو تالماعملا ٤

 اهنوبلطي اوراصف امل ًاديبع مهلعجو مهرئاصب ىمعأ لاولل م نكل همر
 . قيرط يأ نم

 عبتملا ىوهلاو « عاطملا حشلا نم نيملسملا انناوخإلو انل ةيفاعلا هللا لأسن

 . هيأرب يأر يذ لك باجعاو

 سانلا ضعب اهبكتري ءايشأ نایب يف رمتسن : هوحنو رهدلا ةبسم - ٤

 هذه نمو .ةديقعلا ىلإ ءىبسيو اا ديحوتلا صقني امت يهو ةداعلا مكحب

 لإ مذلا دانسإ نم كلذ هبشأ امو حيرلا ةبسمو رهدلا ةبسم ءايشألا

 ىلإ اهجوم ةقيقحلا يف مذلا اذه نوكيف «فرصت هيف ام سيل ايف تاقولخملا
 اولاقو# :نيكرشملا نع ىللاعت هللا لاق .فرصتملا قلاخلا هنأل ؛ هناحبس هللا

 نم كلذب محل امو رهدلا الإ انكلهي امو ايحنو تومن ايندلا انتايح الإ يه ام

 O هبا اوبذك دقف #نونظي الإ مه نإ ملع

 تومي يأ «ايحنو تومنإ اهاوس ةايح كانه سيل اهيف نحن يتلا 4ايندلا
 نايرج درو فرصتملا قلاخلا دوجول راكنإ مهنم اذهو «نورخا شيعيو موق

 الإ انينفي ال يأ «رهدلا الإ انكلبم امو :اولاق اذملو ,ةعيبطلا ىلإ ثداوحلا

 انإو .هل مذلا ليبس ىلع رهدلا ىلإ كالهإلا اوبسنف «مايألاو يلايللا رورم
 دري ناهربلا نأل ؛ناهربو ملع نع ال صرختو لهج نع لوقلا اذه اولاق
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 ملع نم كلذب مه امو : هلوقب مهيلع هللا در اذهلو .هلطبيو لوقلا اذه
 لطاب لوق وهف ناهربو ملع ىلع ينبني ال لوق لکو «نونظي الإ مه نإ
 .دودرم

 رداق ميكح ربدم نم هل دب ال نوكلا يف يرجي ام نأ ىلع لدت نيهاربلاو
 ثداوحلا نم ًائيش هيلإ بسنو رهدلا بس نم لكف «ىلاعتو هناحبس هللا وهو
 يف مهكراشي مل نإو «ميمذلا فصولا اذه يف ةيرهدلاو نيكرشملا كراش دقف
 .داقتعالا لصأ

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع امهريغو نيحيحصلا يفو
 رهدلا انأو رهدلا بسي مدا نبا ينيذؤي» : ىلاعت هللا لاق» : هم هللا لوسر

 لدف «رهدلا وه هللا نإف رهدلا وبست ال» :ةياور يفو «راهنلاو ليللا بلقأ
 هجتي بسلا نأل ؛هناحبس هللا ىذآ دقف رهدلا بس نم نأ ىلع ثيدحلا
 ربدم قلخو لحمو فرظ وه امنإ رهدلاو ءاهقلاخو عئاقولاو ثداوحلا ربدم ىلإ
 «رابنلاو ليللا بلقأ رهدلا انأو» : هللا لاق اذهو «ريبدتلا نم ءىش هل سيل
 : هلوق اذكو «رهدلا انأو» : هلوقل ريسفت «راهنلاو ليللا بلقأ» : هناحبس هلوقف
 «هريغو رهدلا فرصي يذلا فرصتملا وه هللا نأ هانعم «رهدلا وه هللا نإف»
 . سدقتو ىلاعت هللا وهو هقلخ نم بسي |منإ رهدلا بسي يذلاف

 يأ رهدلا مذ اهنأش نم اهتيلهاج يف برعلا تناك : فلسلا ضعب لاق
 عراوق مهتباصأ :اولاق ءءالب وأ ةدش مهءاصأ اذإ اوناكف «لزاونلا دنع هبس
 ىلإ لاعفألا كلت نودنسيف .رهدلا ةبيخاي :اولاقو .رهدلا مهدابأو رهدلا
 دئادشلا نم مهان ام اوفاضأ اذإف « هللا وه كلذ لعاف امنإو «هنوبسيو رهدلا
 . ةقيقح كلذل لعافلا وه هللا نأل . لجو زع هللا اوبس |نإف رهدلا ىلإ

 احن نمو مزح نبا طلغ دقو : هللا همحر نسح نب نمحرلادبع خيشلا لاق

 اذ اذخأ ىنسحلا ءامسألا نم رهدلا مهدع ف ةيرهاظلا نم هوحن
 هبيلقتو «راهنلاو ليللا بلقأ» : هلوقب ثيدحلا يف هانعم نيب دقو ‹ثيدحلا
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 لثم بنجت ملسملاب قيلي يذلاف «هنوهركيو سانلا هبحي اب هيف ىلاعت هفرصت
 نع داعتبإ اهبنجت يف نكل .فرصتملا وه هللا نأ دقتعي ناك نإو ظافلألا هذه

 هللا عم بدأتو ةديقعلا ىلع ظافح كلذ ينو .ظافلألا يف ولو رافكلا ةهباشم
 ا

 ثيدحلا يف اهنع يهنلا درو دقو ؟ جيرلا قم هدلا ا سج نيو

 هللا وسر نأ هنع هللا يضر بعك نب يبأ نع هححصو يذمرتلا هاور يذلا

 كلأسن انإ مهللا اولوقف نوهركت ام متيأر اذإف حيرلا اوبست ال» : لاق ي

 هذ رش نع كل رر اا یر اه ار را رک
 هللا رمأب بع امنإ حيرلا نأل كلذو ؛«هب ترمأ ام رشو اهيف ام رشو حيرلا

 هللا وهو N اهم نإ اهدجوأ يذلا وه هنأل ؛هريبدتو

 Ce ؛رهدلا بس يف مدقت اک هناحبس

 نوري امدنع يي يبنلا مهدشرأ مث .«تانئاكلا هذه ربد يذلا قلاخلا ةبسم

 نم هولأسيل اهرماو اهقلاخ ىلإ اوهجوتي نأب حيرلا عم يتأي امم نوهركي ام
e ELةمعن تبلجتسا اف <  

 ةذاعتسالاو هللا ىلإ ءاجتلالاب الإ ةمقن تعفدتسا الو ,هركشو هللا ةعاطب الإ
7 8 
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 نمضتم ءايشألا هذه بس نأ اهنمو «ةربدم ةرخسم تاقولخم اهنإف «بسلل

 تسلا نأ * اا هللا نود نم عفنتو رضت اهنأ هنظل اهبس امنإ هنإف .كرشلل

 بوبه دنع دبعلا لاق اذإو «هللا وهو لاعفألا هذه لعف نم ىلع عقي امنإ
 مهللا اولوقف نوهركت ام متي یار اذإ» : : هلوقب يب يبنلا هيلإ هدشرأ ام حيرلا

 ار اا يلو ىا اإ
 قلاخ هللا ىلإ أجل دقف . «هب ترمأ ام رشو اهيف ام رشو حيرلا هذه رش نم

 فلاخي يذلا ميلسلا داقتعإلاو ديحوتلا وه اذهو اهفرصمو اهربدمو حيرلا

 اهعجري «ثادحألا عم ًادنأو ئاد ملسملا نوكي اذكهو «ةيلهاحلا داقتعا
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 اهيلع موللاب يقلي الو اهرش هنع عفدي نأو اهريخ نم هلأسيو اهقلاخ ىلإ
 هذه نم هباصأ ام نأ ملعيلو « حيحصلا اهريسفت ريغب اهرسفيو اهبسيو

 اك «هبونذ ببسب هيلع امل طيلستو هللا نم ريدقتب وه امنإ هركي امم ثادحألا
 «ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسك ابف ةبيصم نم مكباصأ امو : ىلاعت لاق
 : ىلاعت لاقو «ةيآلا «اباحس ريثتف حايرلا لسري يذلا هللا## : ىلاعت لاقو
 راهنلاو ليللا هللا بلقيإ» :ىلاعت لاقو «سانلا نيب اهوادن مايألا كلتو#
 هدمح بجاولاف « هللا ىلإ عجار هلك رمألاف «راصبألا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ
 هيلإ عوجرلاو هب نظلا نسحو «ءارضلا ةلاحو ءارسلا ةلاح : نيتلاحلا يف
 مهلعل تائيسلاو تانسحلاب مهانولبوإ : ىلاعت لاق امك ةبانإلاو ةبوتلاب
 نم صقنو نينسلاب نوعرف لآ انذخأ دقلو# :ىلاعت لاقو #نوعجري
 . ثادحألا تايرجمل حيحصلا ريسفتلا وه اذه «نوركذي مهلعل تارمثلا

 موللاب يقليف «هبونذ ببسب وه نإ هركي ام هباصأ ام نأ ملعي نمؤملاف
 وأ قسافلاو رفاكلاو « هللا ىلإ بوتيف حيرلا ىلع الو رهدلا ىلع ال هسفن ىلع
 نم بوتي الو هسفن بساحي الو تاقولخملا هذه ىلع موللاب يقلي لهاجلا
 :رعاشلا لاق اك «هبنذ

 ادلولا لكأت ءوس دلاو تنأ ..ادحأ يل تيقبأ ام كحيو رهداي

 : رخا لاقو
 عقرب حبق لك يف هل هجو.'.هنإف نامز اي كهجول احبق
 . هنيد يف ةريصبلاو ةيفاعلا هللا لأسن

 ظفلتلا يغبني ال يتلا ظافلألا نمو : تالاح لا ضعب يف «ول» لوق 5
 -:اهصوصخب اهنع يبغلا درو دقو «ةديقعلاب لخت اهنأل اهب

 وأ هوركم يف ناسنإلا عقي امدنع كلذو «تاماقملا ضعب يف ىل) ةملك
 ول) وأ «(اذه يلع لصح ام اذك تلعف ينأول) : لوقي ال هنإف ةبيصم هبيصت
 فسأتلاو ربصلا مدعب راعشإلا نم كلذ يف ال ؛ (اذك لصحي مل لعفأ مل ينأ
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 فعض نم ظفللا اذه هب رعشي الو ءهكاردتسا نكمي ال ام تاف ام ىلع

 ىلع ناطيشلا طيلستو سفنلا ماليإ نم كلذ يف الو ,ردقلاو ءاضقلاب نايإلا

 . موملاو سواسولاب ناسنإلا

 باصأ ام ىلع ربصلاو ردقلل ميلستلا بئاصملا لوزن دعب بجاولاو
 نودب هوركملاو رشلا نم ةيقاولاو ريخلل ةبلاحلا بابسألا لمع عم «ناسنالا

 . مولت

 نيملسملاب تلح يتلا ةبيصملا دنع ةملكلا هذه اولاق نيذلا هللا مذ دقو

 انلتق ام ءىش رمألا نم انل ناك ول نولوقي# :ىلاعت لاقف ءدحأ ةعقو يف

 ام نيملسملا ىلع لصح امل دحأ موي نيقفانملا ضعب املاق ةلاقم هذه 4انهه

 لَك يبنلا ىلع نوبتعيو «ردقلا نوضراعي اهولاق «ةبيصملا نم لصح
 متنكول لقإ» : ىلاعت هلوقب مهيلع هللا درف ىدعلا ىلإ مهجورخ نيملسملاو
 ردق اذه يأ «مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زرل مكتويب يف

 . فهلتلاو تويبلا يف زرحتلا هنم عنمي الو عقي نأ دبال هللا نم ردقم

 سفنلا ماليإو نزحلاو رسحتلا الإ ديفي ال ةبيصملا لوزن دعب (ول) لوقو
 ,ردقلل ميلستلا مدعب يحوي هنأ ثيح نم ةديقعلا ىلع هريثأت عم فعضلاو

 : ىلاعت هلوق يف كلذو ,ىرخأ ةلاقم نيقفانملا ءالؤه نع هناحبس ركذ مث

 تالاقم نم هذهو #اولتق ام انوعاطأ ول اودعقو مهاوخإل اولاق نيذلا»

 ردقلا ضراعي نأ نب هللادبع هنأ ىوريو ءاضيأ دحأ موي نيقفانملا ضعب

 نم عم اولتق ام جورخلا مدعو دوعقلاب مهيلع انتروشم اوعمس ول :لوقيو

 ناك اذإ يأ #توملا مكسفنأ نع اوءرداف لق# : هلوقب مهيلع هللا درف «لتق

 ال نأ يغبنيف توملا وأ لتقلا نم صخشلا هب ملسي جورخلا مدعو دوعقلا

 متنك نإ مكسفنأ نع هوعفداف ناكم يأ يف مكيلإ يتأي نأ دبال توملاو اوتومت

 . لتقلا نم ملس مكعاطأ نم نأ مكاوعد يف نيقداص

 ملف :لاق «هذه يأ نبا ةلاقم ركذ امل ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
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 :لاق |ك وأ .نايبصلا يأرب ذخأيو هيأرو أن عدي :لاقو دحأ موي لزخنا
 اوناك كئلوأف كلذ لبق قفاني مل مهنم ريثك ناك ريثك قلخ هعم لزخنا
 اوتام ولف لثملا هب هللا برض يذلا ءوضلا وه ناميإ مهعم ناكو .نيملسم

 ًاقح نينمؤملا نم اونوكي مل ءالؤهو .مالسإلا ىلع اوتامل قافنلاو ةنحملا لبق
 ناهيإلا نع اودترا نيذلا نيقفانملا نم الو ةنحملا ىلع اوتبثف اونحتما نيذلا

 . ىهتنا .ةنحملاب

 تاس نم بئاصملا لوصح دنع (ول) ةملكب جهللا نأ هنم دهاشلاو
 نع داعتبالا نمؤملا ىلع بجيف ردقلاو ءاضقلاب نونمؤي ال نيذلا نيقفانملا
 ظافلألا ىلإ لدعي نأو «هوركم وأ ةنحم هبيصت امدنع ةملكلا هذهب ظفلتلا
 يتلا ظافلألا يهو «باستحالاو ربصلاو هللا ردق ايب اضرلا اهيف يتلا ةبيطلا
 هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع ملسم هاور ميف هلوقب ب هللا لوسر اهيلإ هجو
 نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا) :لاق هنأ ب يبنلا نع
 نزجعت الو هللاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا «ريخ لك يفو فيعضلا
 هللا ردق لق نكلو ءاذكو اذك ناك تلعف ينأ ول لقت الف ءىش كباصأ نإو
 . (ناطيشلا لمع حتفت ول نإف «لعف ءاش امو

 امم هترخآو هايند يف دبعلا عفنت يتلا بابسألا لعف ىلإ ب يبنلا هجو دقف
 نوكيو .ةحابملاو ةبحتسملاو ةبجاولا بابسألا نم هدابعل ىلاعت هللا هعرش
 ىلاعت هللا نأل ؛ هعفنيو هببس هل متيل هللاب ًانيعتسم ببسلا هلعف لاح يف دبعلا
 هللا ىلع لكوتلاو ببسلا لعف نيب عمجلاو «ببسملاو ببسلا قلخ يذلا وه
 صرخلا دض وهو ةعفانلا بابسألا لعف كرت وهو زجعلا نع ىبن مث «ديحوت
 دارأ ام فالخ عقو مث ببسلا لذبو هعفني ام ىلع صرح اذإف « عفني ام ىلع
 هذه نأل ؛اذكو اذك ناكل اذك تلعف ينأ ول لقي الف هركي ام هباصأ وأ
 مولو فسأتلا ىلع ثعبتو ناطيشلا لمع حتفت نإو ًائيش يدجت ال ةملكلا
 «ضرف ردقلاب ناميإلاو بجاو ربصلاو « ىضرلاو ربصلا ياني كلذو ردقلا
 نأ وهو ردقلاب ناميإلل نمضتملا عفانلا ظفللا ىلإ لك يبنلا هدشرأ مث
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 بجاولاو «نوكي نأ دبال هللا هردق ام نأل (لعف ءاش امو هللا ردق» :لوقي

 . ةمكح نع الإ ردصت ال هلاعفأ نأل ؛ لعف هللا ءاش امو ءرودقملل ميلستلا

 : ناتلاح هل رودقملا هتاف اذإ دبعلاو : هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق

 اهيف ةدئاف الو (ول) ىلإ زجعلا هيقليف «ناطيشلا لمع يهو :زجع ةلاح
 . موللا حاتفم يه لب

 هبلغي ملو هتفي مل ردق ول هنأو هتظحالمو رودقملا ىلإ رظنلا : ةيناثلا ةلاحلاو

 .دحأ هيلع

 هنو «هتاوف لاحو ةبولطم لوصح لاح هعفني ام ىلإ ةي يبنلا دشرأف

 ىلع فسأتلا نم اهيف امل ؛ناطيشلا لمع حتفت اهنأ هربخأو (ول) لوق نع

 لمع نم كلذو «كلذب مئأيف ردقلا مولو نزحلاو رسحتلاو تاف ام

 هبلقب ةمئاقلا رومألا نم اهنراق امل لب (ول) ظفل درجمل اذه سيلو .ناطيشلا

 لاق دق ةا لوسرلا : ليق نإف ءناطيشلا لمعل ةحتافلا ناميإلا لامكل ةيفانملا

 هنأل وه خسفي ملو ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب هباحصأ رمأ (نيح ةملكلا هذه

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول) : ب هلوق نأ : كلذ نع باوجلاف ؟ىدحلا قاس

 ءردق ىلع هيف ضارتعا ال لبقتسم نع رخ . (يدها تقس ام تربدتسا

 مرحألو ىده ا قاس ام جح اب مارحإلا لبقتسا ول هنأ هباحصأل رابخإ وه لب

 مهولقلابييطتو اثح ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب مهرمأ امل مه كلذ لاق «ةرمعلاب

 اع مهل رابخإ وه لب ءهنع يبنملا نم اذه سيلف «هرمأ يف اوفقوت مهآر ال
 . كلذ زاوج يف فالخ الو ,لصح ول لبقتسملا يف لعفي ناك

 يذلا ثيدحلا اذهف ملعأ هللاو ردقلا ةضراعم يف كلذ نع ىهي امنإو

 تابثإو ردقلا تابثإ نمضتي وهو دبعلا هنع ينغتسي ال ةريره وبأ هاور

 . ةيدوبعلاب مايقلاو بسكلا

 نع زجعت ال :ثيدحلا اذه ىنعم يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .رودقم نم عزجت الو ءرومأم
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 ةديقعلا ىف هتلزنمو ربصلا

 نأو ةبيصم ناسنإلا يف عقي امدنع (ول) لوق نع يهنلا يف مالكلا مدقت
 ىلاعت هللا ركذ : هللا همحر دمحأ مامإلا لاق ,باستحالاو ربصلا هيلع بجاولا
 (ءايض ريصلا) : حيحصلا ثيدحلا يفو .هباتك نم اعضوم نيعست يف ربصلا
 (ربصلاب انشيع ريخ اندجو» : هنع هللا يضر رمع لاق «ملسمو دمحأ هاور
 ةلزنمب ناهيإلا نم ريصلا نإ» :هنع هللا يضر ىلع لاقو «يراخبلا هاور
 دقو (هلربص ال نمل ناهيإ ال هنإ الأ» : لاقو هتوص عفر مث (دسجلا نم سأرلا
 نم عسوأو ًاريخ ءاطع دحأ يطعأ ام) :ًاعوفرم ملسمو يراخبلا ىور
 . (ريصلا

 نع سفنلا سبح وهف « عنمو سبح اذإ ,ربص نم قتشم : ريصلاو
 مطل نع حراوجلا سبحو .طخستلاو يكشتلا نع ناسللا سبحو « عزجلا
 : عاونأ ةثالث وهو «بويحلا قشو دودخلا

 . هب هللا رمأ ام لعف ىلع ربص -
 . هنع هللا ىهن ام كرت ىلع ربصو -
 . بئاصملا نم هللا هردق ام ىلع ربصو 5

 دم هللاب نمؤي نمو هللا نذإب الإ ةبيصم نم باصأ ام : ىلاعت هللا لاق

 دهب هللاب نمؤي نموإ# هتئيشمو هردقب يأ 4هللا نذإب الإ : هلوقو .4هبلق
 هللا دنع نم اهنأ ملعيف ةبيصملا هبيصت لجرلا وه : ةمقلع لاق .هبلق
 ملعف ةبيصم هتباصأ نم يأ :ةيآلا ىنعم يف : هريغ لاقو .ملسيو ىضريف
 هضوعو هبلق هللا ىده هللا ءاضقل ملستساو بستحاو ربصف هللا ردقب اهنأ
 ذخأ ناك ام هيلع فلخي دقو «اقداص انيقيو هبلق يف ىده ايندلا نم هتاف مع
 نرخ را انو هلل انإ) لوقت عجرتسي ينعي (هبلق دهب هللاب نمؤي نموإ» :ريبج نب ديعس لاقو هنم
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 ربصلا نأ ىلعو «ناهيإلا نم لامعألا نأ ىلع ليلد ةميركلا ةيآلا يفو

 ماع ارل لك ىف ريصلا نر جان نمزلا ناو بولقلا اد بيني
 ريصلا ىلإ جاتحيو ءاهمازتلاب هسفن مازلإب هيهاونو هللا رماوأ مامأ هسفن عم هيلإ
 لاق ,ىذأو ةقشم نم اهليبس يف هلاني ام ىلع ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا فقاوم يف

 يه يتلاب مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدأ# : ىلاعت

 ىلإ 4 نييدتهلاب ملغأ وهو هل نغ لق نمي. ملعأ وه كبر نإ نجا
 رمألا فقوم يف ربصلا ىلإ جاتو چ هللاب الإ كرص امو ريصاو# : هلوق

 نع ىللاعت لاق ,سانلا ىذأ نم هيقالي ام ىلع ركنملا نع يبغلاو فورعملاب

 يلخص او ركل رع كار نررعلاب رمأو ةالصلا مقأ ينب ر ای : ناقل

 هتهجاوم مامأ ربصلا ىلإ ةجاحب نمؤملاو «رومألا مزع نم كلذ نإ كباصأ
 سبحيو ملسيو ىضريف هللا دنع نم اهنأ ملعي نأب هيلع ىرجت يتلا بئاصملا

 نم اذهو « حراوجلاو ناسللا ىلع رهظي دق يذلا طخستلاو عزجلا نع هسفن

 هترمثو ةتسلا ناميإلا ناكرأ دحأ وه ردقلاب ناميإلا نأل ؛ةديقعلا ميمص

 اذه نادقف ىلع ليلد اذهف بئاصملا ىلع ربصي مل نمف «بئاصملا ىلع ربصلا

 عزجلا فقوم بئاصملا مامأ فقيس مث نمو «هيدل هفعض وأ نكرلا

 يفف « ةيمالسإإلا ةديقعلاب لي رفك اذه نأ زيب يبنلا ربخأ دقو ءطخستلاو

 ناتنثا» لاق هک هللا لوسر نأ هنع هللا E ا

 ناتاهف «تيملا ىلع ةحاينلاو بسنلا يف نعطلا :رفك مهب امه سانلا يف

 ماق نم سيل نكلو ةيلهاجلا لامعأ نم امبنأل ؛رفكلا لاصخ نم ناتلصخلا

 رفكلا نيب قرفو ‹ قلطملا رفكلا ارفاك ريصي رفكلا بعش نم ةبعش هب

 الإ كرشلا وأ رفكلا نيبو دبعلا نيب سيل) : و هلوق يف اک ماللاب فرعملا

 : نيحيحصلا يفو «ثيدحلا اذه ف اك اك «رفك» نيبو (ةالصلا كرت

 يف هلوقو «(ةيلهاجلا ىوعدب اعدو بويحلا قشو دودخلا برض نم انم سيل)
 ىوعدب ءاعدلا) : ميقلا نبا لاق (ةيلهاجلا ىوعدب اعدو) :ثيدحلا

 بهذملا ىلإ بصعتلا هلثمو «ةيبصعلاو لئابقلا ىلإ ءاعدلاك :ةيلهاجلا
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 يلاويو كلذ ىلإ وعدي .ضعب ىلع مهضعب ليضفتو خئاشملاو فئاوطلاو
 . ىهتنا . (ةيلهاحلا ىوعد نم اذه لكف .يداعيو هيلع

 رفكي هنأ :اهنم «ةميظع مكحل هدابع ىلع بئاصملا يرجي هناحبس هللاو
 هدبعب هللا دارأ اذإ## :لاق يب يبنلا نأ سنأ ثيدح يف اک مهاياطخ اهب
 ىتح هبنذب هنع كسمأ رشلا هدبعب دارأ اذإ ايندلا يف ةبوقعلا هل لجع ريخلا

 . مكاحلا هنسحو يذمرتلا هاور (ةمايقلا موي هب اوي

 تارفكم اهنأل ؛ةمعن بئاصملا : هللا همحر ةيمين نبا مالسإلا خيش لاق
 ءهل لذلاو هللا ىلإ ةبانإلا يضتقتو ءاهيلع باثيف ربصلا ىلإ وعدتو «بونذلل
 ءالبلا سفنف ةميظعلا حلاصملا نم كلذ ريغ ىلإ «قلخلا نع ضارعإلاو
 ةمحر بئاصملاف .معنلا مظعأ نم اذهو ءاياطخلاو بونذلا هب هللا رفكي
 مظعأ صاعم يف اهببسب اهبحاص لخدي نأ الإ قلخلا مومع قح يف ةمعنو
 نم نإف .هنيد يف هباصأ ام ةهج نم هيلع ارش نوكيف كلذ لبق ناك ام

 عزجلاو قافنلا نم هل لصح عجو وأ ضرم وأ رقفب يلتبا اذإ نم سانلا
 تامرحملا ضعب لعفو تابجاولا ضعب كرتو رهاظلا رفكلاو بلقلا ضرمو
 هتثروأ ام ةهج نم هل ريخ ةيفاعلا تناك اذهف «هنيد يف ررضلا هل بجوي ام

 اربص ةبيصملا هل تبجوأ نم نأ اك «ةبيصملا سفن ةهج نم ال «ةبيصملا
 ةمحر لجو زع برلا لعف اهنوكب يهف «ةينيد ةمعن هقح يف تناك ةعاطو
 هيلع ربصلا ناك ربصلا قزرف يلتبا نمف ذ ءاهيلع دومحم ىلاعت هللاو ,قلخلل

 هبر ءانث هل لصحو ةمحر هاياطخ نم رفك ام دعب هل لصحو «هنيد يف ةمعن

 هل لصحو ةمحرو مهر نم تاولص مهيلع كئلوأ# :ىلاعت لاق «هيلع
 . كلذ هل لصح بجاولا ربصلاب ماق نمف تاجردلا عفرو تائيسلا نارفغ
 . ىهتنا

 ريصي نم اهعوقو دنع دابعلا ءالتبا بئاصملا ءارجإ يف ةيهإلا مكحلا نمو
 مظع عم ءازجلا مظع نإ» : كك يبنلا لاق اك طخسيو عزجي نمو « ىضريو
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 طخس نمو ءاضرلا هلف ىضر نمف «مهالتبا ًاموق بحأ اذإ هللا نإو ءالبلا

 . هلسحو يذمرتلا هاور (طخسلا هلف

 يف بغريو هب نظلا نسحيو هللا ىلإ هرمأ دبعلا ملسي نأ وه : اضرلاو

 ٠ ا . هباوث

 هللا ىلع طخس نم يأ «هب اضرلا مدعو ءىشلل ةيهاركلا وه : طخسلاو

 . هللا نم طخسلا هلف هربد ايف

 نم اضرلا تابثإ هيفو «لمعلا سنج نم ءازجلا نأ :ثيدحلا اذه يفو

 ءاضقب يرجت بئاصملا نأو ردقلاو ءاضقلا تابثإ هيفو ,دابعلا ىلع بئاصملا

 داتعإلاو هللا ىلإ عوجرلاو بئاصملا ىلع ربصلا ةيعورشم هيفو «هردقو هللا

 .هوركم لك عفدو ةملم لك يف هدحو هيلع

 هذه يف ناسنإلا هجاوي ام ىلع ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالاب هللا رمأ دقو

 ربخأو «ةديمحلا ةبقاعلاو ريخلا كلذ ءارو نم نأل ؛ قاشمو بعاتم نم ةايحلا

 اونيعتسا اونما نيذلا اأ اي : ىلاعت لاق هدييأتو هرصنب نيرباصلا عم هنأ

 ةجاحو ربصلا ةيمهأ ىلع لدي امم «*نيرباصلا عم هللا نإ ةالصلاو ريصلاب

 . ةديقعلا تاموقم نم وهو «هيلإ نمؤملا

 قيفوتلاب انيلع نمي نأو باستحالاو ربصلا انقزري نأ لجو زع هللا لأسن

 . ةيادملاو



 هنأشل اًميظعت 3 ىلاعت هللا قح ىف لاقت نأ زوجي ال ظافلأ نايب

 يف لاقت نأ زوجي ال ظافلأ كانهو «مظعي نأ بجي ميظع العو لج هللا
 هنأ ظافلألا هذه نمو ءاهنع يلا درو دقو .هل ايظعت هناحبس هقح
 ةمالسلا بلطب هيلع مّلَسملل ءاعد مالسلا نأل ؛ هللا ىلع مالسلا :لاقي ال
 ئعدُيو هل بلطُي الو كلذ هنم بلطي هناحبس هللاو .رورشلا نم هل
 لك ني ماسلا وهز «ضرألاو تاومسلا يف ام هل ينغلا هنأل ؛هل ئعدي الو

 يفو «مالسلا هنمو مالسلا وهو ءاهيطعمو ةمالسلا حنامو صقنو بيع
 لكك هللا لوسر عم انك ذإ انك : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع حيحصلا
 لاقف (نالفو نالف لع مالسلا .ةدابع نم هللا لع مالسلا : انلق ةالصلا يف
 ملاس هللا نأ يأ «مالسلا وه هللا نإف هللا ىلع مالسلا اولوقت الر : هلك يبنلا

 نصف لك نم
 ءءاعدلا ظافلأ نم وهو ردصم مالسلا : هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق

 وهو «ةيئاشنإلا ةهجلا ضقانت ةيرابخإلا ةهجف «رابخإلاو ءاشنإلا نمضتي
 ماقم ناك امل ماقملاو :لاق نأ ىلإ . . .ةيحتلا دنع بولطملا مالسلا ىنعم
 نم مسا ةغيصب اهبلط يف ىتأ لجرلا دنع مهأ يه يتلا ةمالسلا بلط
 :نيينعم نمضتف ةمالسلا هنم بلطت يذلا مالسلا وهو ىلاعت هللا ءاسأ

 00 دوصقم وهو ةمالسلا بلط : يناثلاو . . . هللا ركذ : امهدحأ
 تئش نإ يل رفغا مهللا : ىلاعت هللا قح يف لاقت ال يتلا ظافلألا نمو
 نع يحصل ير هب مزجي انإو ةئيشملا ىلع قلعي ال هللا نم ةجاحلا بلطف
 | مكدحأ لقي ال» : لاق بِي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره 5

 هركم ال هللا نإف ةلأسملا مزعيل .تئش نإ ينمحرا مهللا .تئش نإ يل رفغا
 يبنلاو « (هاطعأ ءىش همظاعتي ال هللا نإف .ةبغرلا مظعيلو) : ملسلو . «هل

 : نيرمأل كلذ نع
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 ديري ام لعفي وه |نإو لعفلا ىلع هل هركم ال هناحبس هللا نأ : لوألا

 فوخل هلعفي نكلو هراك وهو ءىشلا لعفي دق هنإف دبعلا فالخب

 :كلذك نسل هللاو ءدحأ ٠ نم ءاجر وأ

 هيف ةبغر ةلقو بلطلا يف روتف ىلع لدي ةئيشملا ىلع قيلعتلا نأ : يناثلا

 ىلإ راقتفالا مدع ىلع لدي اذهو (هنع ىنغتسا الإو لصح نإف
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 هدنع سیلو .هرسعي الو هناحبس هيلع ريكي ال يأ «هاطعأ ءىش

دوجو هلضف لامكل كلذو «قولخملا سفن يف مظع نإو 5
 ه

 اذإ هرمأ انإ) ء ءىش هزجعي الو مئاظعلا يطعي وهف «هانغ ةعسو

 :(نوكيف نك هل لوقي نأ شارا

 ناك اذإ هللا ىلع ماسقإلا : ىلاعت هللا قح يف لاقت ال ىتلا ظافلألا نمو

 .ريخلا لعفي ال نأ هيلع رجحلا ةهج ىلع

 لاق» : لَك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هللادبع نب بدنج نع

 يلع ىلأتي يذلا اذ نم : لجو زع هللا لاقف «نالفل هللا رفغي ال هللاو : لجر

 . ملسم هاور «كلمع تطبحأو هل ترفغ دق ينإ «نالفل رفغأ ال نأ

 .فلحي : ىلأتي ىنعمو «نيميلا يهو -ءايلا ديدشتب ةيلألا نم يلأتلاو

 هللا عم بدألا ءاسأ لجرلا اذهو «راكنإ ماهفتسا «يذلا اذ نم» هلوقو

 « هناحبس هللا ىلع مكح هنأكف «بنذملا اذهل رفغي ال هنأ عطقو هيلع مكحو

 .كلذب هلالدإو هلمعبو هسفنب هرارتغاو ةيبوبرلا ماقمب هلهج نم اذهو

 هذه ببسب هلمع طبحأو «هببسب بنذملا اذهل رفغو .هدصق ضيقنب لموعف

 : هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق ءادباع ناك هنأ عم اهلاق يتلا ةئيسلا ةملكلا
 . هترخاو هايند تقب وأ ةملكب ملكت

 «لاعفألاو لاوقألا ف هناحبس هللا عم بدأتلا بوجو : ثيدحلا يفف

 ميرحتو «نيرخآلا راقتحاو سفنلاب باجعأاإلاو هللا ىلع لالدإلا ميرحتو
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 .هدابعب ريخلا لعفي ال نأ هيلع رجحلا ةهج ىلع ناك اذإ هللا ىلع فلحلا

 ءاجرو هناحبس هب نظلا نسح ةهج ىلع هللا ىلع فلحلا ناك اذإ امأ
 ىلع مسقأو ل نم هللا دابع نم نإ» :ثيدحلا يف ءاج امك زئاج اذهف هنم ريخلا
 ءهنم ظفحتلا بوجوو ناسللا رطخ نايب بدنج ثيدح يفو «هرسبأل هللا
 ؟هب ملكتن |ب نوذخاؤمل انإو هللا لوسراي : تلق : هنع هللا ىضر ذاعم نعو
 لاق وأ مههوجو ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو ذاعم اي كمأ تلكث» :لاق
 . هححصو يذمرتلا هاور «مهتنسلأ دئاصح الإ مهرخانم ىلع

 يذلا ظفللا نع داعتبالاو ظافلألا يف ظفحتلا بجي هنأ نيبتي قبس امو
 .ديحوتلا صقنيو ةديقعلاب لخي اذه نأل ؛ هناحبس هللا عم بدأ ءوس هيف
 دحأ ىلع مالسلا نألو ؛هناحبس مالسلا وه هنأل ؛ هللا ىلع مالسلا لاقي الف
 مهللا :لاقي الو ءهل ىعدي الو ىعدي هناحبس هللاو .ةمالسلاب هل ءاعد
 ليبس ىلع هب ىتؤي ءاعد لك لب .كلذ وحنو «تئش نإ ينمحراو يل رفغا
 مسقي ال هنأو .هل هركم الو ءاشي ام لعفي هللا نأل ؛ ةئيشملاب قيلعت الب مزجلا
 هللا ةمحرل عنمو رظح اذه نأل ؛نالفل رفغي وأ انالف محري ال نأ هللا ىلع
 «نالف ءاشو هللا ءاش ام لاقي نأ زوجي ال هنأ اك , لجو زع هللاب نظ ءوسو
 ءةكراشملا يضتقي واولاب فطعلا نأل ؛نالف ءاش مث هللا ءاش ام لاقي انإو
 فطعلا امأو ءرومألا نم رمأ يف هيواسيو هناحبس هللا كراشي دحأ الو
 ةئيشمل ةعبات قولخملا ةئيشم نوكتف « ةيعبتلاو بيترتلا يضتقي هنإف «مث» ب
 ىلع دكؤي امم اذه لكو ءاهه ةكراشم تسيلو اهدعب ةلصاحو هناحبس هللا
 نوكي ىتح ءاهب لخي امو اهححصي ام ةفرعمو ةديقعلا ةسارد بوجو ملسملا
 .رعشي ال وهو روذحملا يف عقي ال ىتحو هرمأ نم ةنيب ىلع

 . حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلل عيمجلا هللا قفو



 تافصلاو ءامسألا ديحوت .

 ةيهولألا ديحوتو ةيبوبرلا ديحوت «عاونأ ةثالث ديحوتلا نأ انيب نأ مدقت

 ءهنم نيلوألا نيعونلا نع قبس اميف انملكت دقو «تافصلاو ءامسألا ديحوتو

 هدحج عاونألا هذه نم عون لك نأل ؛ ةيهولألا ديحوتو ةيبوبرلا ديحوت امهو
 .رشبلا نم ةفئاط

 ةيرهدلاك « هللا دوجو اوركنأ نيذلا ةلطملا هدحج : ةيبوبرلا ديحوتف

 وه انا هل مهدوحج ناك نإو .ءرضاحلا انرصع يف ةيعويشلا مهنمو ةدحالملاو

 , مهسفنأ ةرارق ينو نطابلا يف هب نورقي مهف الإو « منم ةرباكم رهاظلا يف

 . قلاخ نودب قولخ دوجو لقعي ال ذإ

 يذلا وهو «قلخلا رثكأ هدحج : : ةيهولألا ديحوت وهو : يناثلا مسقلاو

 (يدق نوكرشملا هدحج دقو «هيلإ ةوعدلاب هبتك لزنأو هلسر هللا ثعب

 روبقلاو مانصألاو راجحألاو راجشألا ةدابعب لثمتي هل مهدوحجو افرع

 نم مهيف ريخلاو عفنلا داقتعاب ةيقرطلاو ةيفوصلا خئاشم دابعو .ةحرضألاو

 .اناتهبو اروز مالسإلا ىلإ نوبستني نم لجو زع هللا نود

 هتبثأ ام تابثإ ينعيو : تافصلاو ءاسألا ديحوت وهو : ثلاثلا مسقلاو

 هسفن نع هللا هافن ام يفنو ‹لاکلا تافص نم هلوسر هل هتبثأ وأ هسفنل هللا

 هلثمك سيلإ» : ىلاعت هلوق دح ىلع « صقنلا تافص نم هلوسر هلع هافث وأ
 نم مهذيمالتو ةيمهجلا هلحج دق مسقلا اذهو #رصبلا عيمسلا وهو ءيش

 رثك امل نکل «ةيبوبرلا ديحوت يف لخاد ةقيقحلا يف وهو «ةرعاشألاو ةلزتعملا

 ل .هلوح هبشلا اوجورو هوركنم

 هنبا فلأو .ةيمهجلا ىلع روهشملا هدر دمحأ مامإلا فلأف .ةريثكلا تافلؤملا

 درلا يف (ةديحلا) باتك ينانكلا زيزعلادبع فلأو .(ةنسلا) باتك هللادبع
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 نب دمحم :ةمئألا مامإ فلأو ,(يسيرملا رشب ىلع درلا) باتك ديعس نب ناثع فلأو ء(ةنسلا) باتك يزورملا هللادبع وبأ فلأو .يسيرملا رشب ىلع
 ةيميت نبا مالسإلا خيشك ءالؤه ريغ فلأو .(ديحوتلا باتك) ةميزخ
 دمحلا هللف . مهجب ىلع راسو مهدعب ءاج نمي ءالؤه «ميقلا نبا هذيملتو
 تافصلا راكنإ هنع فرع نم لوأو .لطابلا ضحدو قحلا نايب ىلع ةنملاو
 ةمأ يف كانلسرأ كلذكإ# : هلوق مهيف هللا لزنأ نيذلا برعلا يكرشم ضعب
 نورفكي مهو كيلإ انيحوأ يذلا مهيلع اولتتل ممأ اهلبق نم تلخ دق
 ركذي لَك هللا لوسر تعمس امل اشيرق نأ ةيآلا هذه لوزن ببسو 4 نمحرلاب
 نبا ركذو «نمحرلاب نورفكي مهو : مهيف هللا لزنأف كلذ اوركنأ نمحرلا
 نمحرلا هللا مسب) :بتاكلا بتك نيح ةيبيدحلا حلص يف ناك كلذ نأ ريرج
 نع ًاضيأ ريرج نبا یورو «هفرعن الف نمحرلا امأ : شيرق تلاق (ميحرلا
 (ميحراي نمحراي» :لوقي ادحاو وعدي لكي هللا لوسر ناك) : سابع نبا
 : هللا لزنأف « ىنثم وعدي وهو ادحاو اوعدي هنأ معزي اذه : نوكرشملا لاقف
 لاقو .* ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت ام ايأ نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق#
 امو اولاق نمحرلل اودجسا محل ليق اذإوإ» :ناقرفلا ةروس يف ىلاعت
 . «نمحرلا

 سئبو « هتافصو هللا ءامسأ راكنإ يف ةرعاشألاو ةيمهجلا فلس مه ءالؤهف
 ودع مكل مهو ينود نم ءايلوأ هتيرذو هنوذختتفأ# : فلخلا سئبل فلسلا
 . «الدب نيملاظلل سئب

 ماركلا هتباحصو ةئ ادمحم مهمتاخ ًاصوصخ مهعابتأو لسرلا امأ
 هنع نوفنيو هسفن هب فصو اهب هللا نوفصي مهف ناسحإب مهوعبتا نيذلاو
 ىوردقف « جملا اذه فلاخي نم ىلع نوركنيو هسفن نع هافن ام

 الجر ىأر هنأ اع نبا نع هيبأ نع سوواط نع رمعم نع قازرلادبع
 :لاقف «كلذل ًاراكنتسا تافصلا يف يب يبنلا نع اثيدح عمس امل ضفتنا
 ريشي (ههباشتم دنع نوكلهيو همكحم دنع ةقر نودجت .ءالؤه قرف ام)
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 اوعمس اذإ مهنأب سانلا ةماع نم هسلجم نورضحي سانأ ىلإ هنع هللا يضر

 -فوخ يأ- قرف مهعم لصح مكحملا نم يهو تافصلا صوصن نم ًائيش
 يف نيذلا امأف» :مهيف هللا لاق نيذلاك مهف ءا نيركنملاك اوضفتناو

 نوعديف #هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مہولق

 . ضعبب نورفكيو باتكلا ضعبب نونمؤيو هباشتملا نوعبتيو . مكحملا

 نوملسملا اهؤرقي هباشتملا هل مكحملا نم .تاشصلا صوصتنو

 انكردأ : عيكو لاق ا نورك ااو اهنوسرادتيو
 الو -تافصلا ثيداحأ ينعي -ثيداحألا هذبم نوثدحي نايفسو شفا

 ىهتنا .اهنوركني

 ىلع اوراس نيذلا ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةيمهجلا نم ةعدتبملا اهركني امنإو
 دقو « هللا ء ءامسأ يف نودحليو نمحرلاب نورفكي نيذلا شيرق يكرشم جهنم

 يف نودحلي نيذلا اورذو اهم هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو# : ىلاعت هللا لاق

 نأ رمأو ىنسحلا ءامسألا هسفنل تبثأف «نولمعي اوناك ام نوزجيس هئاسأ

 .ءالؤه معز ىلع هانعم مهفي الو هب ىمسي ال ب ىعدي فيكو ءاهب ىعدي

 اهيناعم نع اهنولوؤي وأ هنع اهنوفنيف هئامسأ يف نودحلي نيذلا دعوتو

 مهفصو اك «باذعلاو باقعلاب مهلمع ىلع مهيزجيس هنأب ,ةحيحصلا

 . 6 نمرلاب نورفكي مهو : لاغت هلوق يف رفكلاب
 ميقلا نبا ةمالعلا لاق «ةنسلا لهأ نم ريثك ةيمهجلا رفك اذهلف

 : هللا همحر

 نادلبلا يف ءاملعلا نم رشع.. يف نوسمح مهرفك دلقت دقلو
 يناربطلا هلبق هاكح دق لب .. مهنع هاكح مامإلا يئاكلاللاو
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 ىلاعتو هناحبس هللا ءامسأ مارتحا بوجو

 نودحلي نيذلا اورذو اهم هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللوإ : ىلاعت هللا لاق
 . «نولمعي اوناكام نوزجيس هئامسأ يف

 نأ ىلاعت ربخي «ىنسحلا ءامسألا هل وه الإ هلإ ال هللا»# :ىلاعت لاقو
 امل اهنم نسحأ الف نسحلا يف ةياغلا تغلب دق ناسح يأ « ىنسح هءاسأ

 ءامسألا نسحأ ىهف ذ .لالحلا توعنو لامكلا تافص نم هيلع لدت
 هب ىمس اهب الإ هيمسن نأ انل زوجي الف ‹ ةيفيقوت هناحبس هؤاسأو و

 اولسوتو هولأسا يأ اهم هوعداف# : ىلاعت هلوقو دع هلوسر هب هأمس وأ هسفن

 . .(ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ينمحراو يل رفغا مهللا) : لوقت اك ءابب هيل
 هملعب هللا رثأتسا ام اهنم م

 كلأسأ» : حيحصلا ثيدخلا يف اك + , لسرم يبن الو برقم كلم هملعي الف
 ادخل ةهتيلع وأ «كباتك يف هتلزنأ و ا «كسفن هب تيمس كل وه مسا لكب

 .«كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ .كقلخ نم

 : ماسقأ ةثالث هءاسأ لعجف : هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق
 هب لزني ملو هريغ وأ هتكئالم نم ءاش نمله هرهظأف هسفن هب ىمس مسق 2

 . هباتك

 .هدابع ىلإ هب فرعتو هباتك هب لزنأ مسقو -
 .هقلخ نم ًادحأ هيلع علطي ملف هبيغ ملع يف هب رثأتسا مسقو -

 مهنع اوضرعأ يأ «هئاسأ يف نودحلي نيذلا اورذو# :ىلاعت هلوقو
 اوناك ام نوزجيس# :لاق اذهلو «مهءازج ىلوتيس هللا نإف مهوكرتاو

 : عاونأ هللا ءامسأب داحلإلاو ءال تباثلا قحلا نع

 دلل



 ءهلإلا ن نم (تاللا) مهتيمستك « «مانصألا اہ ىمسي نأ :

 .اهإ منصلا مهتيمستو «زيزعلا نم (ىزعلا) و

 ةيمستو «ايأ :هل ىراصنلا ةيمستك هلالجب قيلي ال اب هتيمست

 . عبطلاب ةلعاف ةلع وأ هتاذب ًابجوم :هل ةفسالفلا

 . ةلولغم هللا دي : مهوقو «تبسلا 2 کک

 الو ا نمضتت 5 ةدرجم ظافلأ اهنإ : مهعابتأو ةيمهجلا

 هل عمس ال نولوقيو ريصبلا عيمسلا مسا هيلع نوقلطيف «ناعم

 وهو ءاعرشو القع اهيف داحلإلا مظعأ نم اذهو ءالثم رصب الو

 هتافصو هئامسأ نم اوطعأ نيكرشملا نإف «نيكرشملا داحلإ لباقي

صو هءامسأ اولطعو هلاك اوبلس ءالؤهو . مهتهلآل
 5 هتاف

 توعنو هلاك تافص نم هيلع لدت ام داقتعاو هئس تابثإ بجاولاو
 دح ىلع «ليثمت الو فييكت ريغ نمو «ليطعت الو فيرحت ريغ نم «هلالج

 . «ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل# : هناحبس هلوق

 قيقحت نم كلذو «هريغ اهب ىمسي نأ نم هئاهسأ مارتحا بجاولاو

 نإ» : كك يبنلا لاقف < «مكحلا ابأ ىنكي ناك هنأ حيرش يبأ نعف «ديحوتلا

 ينوتأ ءىش يف اوفلتخا اذإ اوناك يموق نإ : لاقف «مكحلا هيلإو مكحلا وه هللا

 كلف ءاذه نسحأ ام» :لاقف «نيقيرفلا الك ىضرف مهنيب تمكحف

 : تلق ؟مهريكأ نمف : لاق «هللادبعو ملسمو حيرش :تلق ؟«دلولا

 . هريغو دواد وبأ هأور «حيرش وبأ تنأف» :لاق ‹« حيرش

 ىلع مكحلا وه هللا نأل ؛ هللا ءامسأ مارتحا لجأ نم هتينك ةي يبنلا ريغف

 . قالطإلا
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 ايندلا يف مكحلا وهو «همكحل بقعم ال مكحي هللاو# :ىلاعت لاق
 مكحيو هئايبنأ ىلع هلزنأ يذلا هيحوب هقلخ نيب ايندلا يف مكحي .ةرخآلاو

 ينو .ملاظلا نم مولظملا فصنيو « هيف اوفلتخا ايف هملعب ةمايقلا موي مهغيب
 هب ةصتخملا ىلاعت هللا ء(سأب يمستلا نم عنملا ىلع ليلد ثيدحلا اذه
 .هوحنو مكحلا يبأب ينكتلاك اه مارتحالا مدع مهوي امم عنملاو

 امل .يتمأو يدبع : هكولممل ناسنإلا لوقي ال نأ : هللا ءامسأ مارتحا نمو
 يضر ةريره يبأ نع حيحصلا يفو «ةيبوبرلا يف ةكراشملا ماهيإ نم كلذ يف
 ءىضو كبر معطأ : مكدحأ لقي ال» :لاق ب هللا لوسر نأ هنع هللا
 : لقيلو «يتمأو يدبع : مكدحأ لقي الو « يالومو يديس : لقيلو «كبر
 ؛ ( ىتمأ « يدبع < كبر) ظافلألا هذه نع ی یہ « ىمالغو يتاتفو ىاتف
 ةدامل (سحو ةعيرذلل ًادس كلذ نع ىه .هللا عم كيرشتلا مهوت اهنأل
 يديس :لوقي نأ دبعلاو « يتاتفو ياتف :لوقي نأ كلاملا:دنشراو.«كرشلا
 . يالومو

 رمع نبا نع .هللاب لأس نم دري ال هنأ هناحبس هللا ءامسأ مارتحا نمو
 نمو .هوذيعأف هللاب ذاعتسا نم» : هك هللا لوسر لاق : لاق (ېنع هللا ىضر
 يفو .هللا لالجإ مدع ىلع لدي هللاب لأس نم عنم نأل «هوطعأف هللاب لأس
 هللا ءامسأ مارتحا نمو ءهناحبس هيلإ برقتلاو هللا ميظعت ىلع ليلد هئاطعإ
 (يظعتو هل ًاماركإو هلل ًالالجإ ؛ ةنجلا الإ ىلاعت هللا هجوب لأسي ال هنأ ىلاعت
 هللا هجوب لأسي ال» : هی هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع هل
 جئاوح نم ريقح وه ام ىلاعت هللا هجوب لأسي الف «دواد وبأ هاور .(ةنجلا الإ
 ىلإ ةليسو وه ام وأ «ةنجلا وهو بلاطملا ةياغ وه ام هب لأسي امنإو ءايندلا
 . لمع وأ لوق نم اهيلإ برقي ام ةنجلا

 اوظفحاو# : ىلاعت هللا لاق ءاهب فلحلا رثكي ال نأ هللا ءامسأ مارتحا نمو
 ىلع لدت فلحلا ةرثك نأل ؛اوفلحت ال :ديري : سابع نبا لاق 4 مكناويأ
 . بجاولا ديحوتلا لامك يفاني امم كلذو ءهل ميظعتلا مدعو هللاب فافختسإلا

 لك



 مهملكي ال ةثالث» : لاق لكم هللا لوسر نأ هنع هللا يضر نالس نعو

 لجرو «ربكتسم لئاعو «ناز طميشأ : ميلا باذع مهمو مهيكزي الو هللا

 يناربطلا هاور (هنيميب الإ عيبي الو هنيميب الإ يرتشي ال هتعاضب هللا لعج

 قحب فافختسإلا ىلع لدي كلذ نأل ؛ فلحلا ةرثك ىلع ديعولا ةدش هيفف

 نم كلذ يف امل ؛هقلخ ىلع هب عفشتسي ال هنأ هميظعتو هللا لالجإ نمو

 لاق «هدنع عوفشملا نم ةجرد لقأ نوكي هب عفشتسملا نأل ؛ هناحبس هصقنت

 نع هللا ىلاعت «هنم ىلعأ وه نم دنع عفشي امنإ : هللا همحر يعفاشلا مامإلا

 .كلذ

 لاومألا كالهو طحقلا هيلإ ىكشو كي لوسرلا ىلإ يبارعأ ءاج دقو

 هللا ىلع كبو كيلع هللاب عفشتسن انإف : لاقو مل يقستسي نأ هنم بلطو

 هللا نأش نإ ؟هللا ام يردتأ كحيو :لاق مث ,هباحصأ هوجو يف كلذ فرع

 .دواد وبأ هاور (هقلخ نم دحأ ىلع هللاب عفشتسي ال هنإ «كلذ نم مظعأ

 . هناحبس هنذإب هدنع عفشي يذلا وهو « ميظع هللا نأشف
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 هتافصو هللا ءامسأ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم

 يف ةيجانلا ةقرفلا مه نيذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ حلاصلا فلسلا جهنم
 تلد ام داقتعا عم ةنسلاو باتكلا ف تءاج |ک اهتابثإ هتافصو هللا ءامسأ'

 نع هللا ىلاعت هقلخب هللا هيبشت اهتابثإ نم مزلي الو ءاهرهاظ ىلع اهنأو هيلع
 مهب قيلت نيقولخملا تافصو « هب قيلتو هصخت قلاخلا تافص نأل ؛كلذ
 . نيفصولا نيب هباشت الو مهصختو

 لهأ بهذمو «قولخملا تاذو هناحبس قلاخلا تاذ نيب هباشت ال هنأ اى
 هذهو ةميقتسم دعاوقو ةميلس سسأ ىلع ىنبني كلذ يف ةعاجلاو ةنسلا
 ١ : ئه. نيبسألا

 ام الإ هلل نوتبثي ال مهنأ ىنعمب «ةيفيقوت هتاف و ا ءكانمأ نأ 2 الوأ
 ءامسألا نم هتنس يف هلوسر هل هتبثأ وأ هباتك يف هسفنل هللا هتبثأ
 الو مهريكفتو مهوقع ىضتقمب ائيش نوتبثي الو .تافصلاو
 يف هلوسر هنع هافن وأ هباتك يف هسفن نع هافن ام هللا نع نوفني
 ال مهف «مهراكفأو مطوقع بجومب هنع نوفني ال هس
 ةنسلاو باتكلا حرصي م امو «كلذ يف ةنسلاو باتكلا نوزواجتي

 ًءانب هيف نوفقوتي مهف :رهوجلاو مسجلاو ضرعلاك هتابثإ الو هيفنب
 . ميظعلا لصألا اذه ىلع

 ىلع قح وهف ةي هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو ام نأ : ايناث
 ثيح نم فرعي هانعم لب .زاغلأ الو جاحأ هيف سيل .هرهاظ
 ظافلأ نوتبثي ةنسلا لهأف .همالكب ملكتملا ددصقم فرعي
 هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو ام سيلف ءاهيناعمو تافصلا
 صوصن رابتعا نأل ؛هانعم ضوفي يذلا هباشتملا نم ةي هلوسر

1 



 : ًاثلاث

 ال يذلا يمجعألا مالكلا نم اهلعجي هانعم مهفي ال امم تافصلا

 هلقعت ىلع انظحو هلك نارقلا ربدتب انرمأ دق ىلاعت هللاو ‹ مهفي

 نوكيف هانعم مهفي ال امم تافصلا صوصن تناك اذإو «همهفتو

 داقتعاب انرمأو همهفتو هربدت نكمي الام مهفتو ربدتب انرمأ دق هللا

 هللا تافص يناعمف اذإ كلذ نع هللا ىلاعت ءانل هحضوي مل ام

 ال انل ةلوهجم يهف اهتيفيك امأو ءاهداقتعا بجي ةمولعم ىلاعت

 يضر سنأ نب كلام مامإلا لوقي اذهو «ىلاعت هللا الإ اهملعي

 #«ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلاإط : ىلاعت هلوق نع لكس امل هنع هللا
 «لوهجم فيكلاو ,مولعم ءاوتسالا : لاق : ؟ىوتسا فيك

 . ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو
 عيمج يف ةدعاق وه ءاوتسالا يف كلام مامإلا لاق امو

 ىلإ بسن نمف «ةبطاق ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق وهو «تافصلا

 نولعجيو تافصلاو ءامسألا يناعم نوضوفي مهنأ فلسلا

 بذك دقف هانعم ملعب هللا رثأتسا يذلا هباشتملا نم اهصوصن

 . يرتفملا اذه هلوقي ام فلاخي مهمالك نأل ؛ مهيلع

 تافصب اهنولثمي الف ليثمت الب اتابثإ تافصلا نوتبثي فلسلا

 هل دن الو ءهل ءفك الو ءىش هلثمك سيل هللا نأل ؛ نيقولخملا

 نيقولخملا تافصب اههيبشتو تافصلا ليثمت نألو ؛هل ىمس الو
 ‹«تاذلا ةيفيك لثم ءانل ةلوهجم اهتيفيكو ءاهتيفيك ةفرعمل ءاعدإ

 هللاو ‹فوصوملا ةيفيكب ملعلا مزلتسي ةفصلا ةيفيكب ملعلا نأل

 نع عرف تافصلا يف مالكلاو ءوه الإ هتاذ ةيفيك ملعي ال ىلاعت

 هل كلذكف تاوذلا هبشت ال اتاذ هلل نأ كف «تاذلا يف مالكلا

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل تافصلا هبشت ال تافص

 يف الو هتافص يف الو هتاذ يف ال دحأ ههبشي ال يأ «ريصبلا

 . هلاعفأ
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 نم ملعأ دحأ ال هنآل «هسفن هب هللا فصو اب نايإلا بجيف
 .هريغبو هسفنب ملعأ وهف «4 هللا مأ ملعأ متنأأ# للاب هللا

 هللا دعب دحأ ال هنأل ؛ ل هلوسر هب هفصو اب نايإلا بجي اک
 قطني امو : هقح يف هللا لاق يذلا هيَ هللا لوسر نم هللاب ملعأ

 اب نمؤي نأ فلكم لك مزليف * ىحوي يحو الإ وه نإ ىوها نع
 العو لج هبر هزنيو لک هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو
 . قلخلا ةفص هتفص هبشت نأ نم

 ام هنع ىفنف هللا ىلع أرجتو هلوسرو هللا يدي نيب مدق نمف

 كى قيلي ال ,كلوسر هب كفصوو كسفن هب تفصو يذلا اذه

 : مهضعب لاق امك « ىسفن

 ايهزنت مرو ضوف وأ هلوأ ..اهيبشتلا مهوأ صن لكو

 : ًاعبار

 اهيف ام نأل ؛ كلذ يف كيبن ةنس ىلإ الو كباتك ىلإ عجرأ الف
 ةيمهجلا ليواقأو نيملكتملا دعاوق ىلإ عجرأ انإو .هيبشتلا مهوي
 - هللا دابعاي - نوكي لهف !! .ةيديروتاملاو ةرعاشألاو ةلزتعملاو

 (ظعم اذه نوكي لهو ؟هلوسر ةنسو هباتكبو هللاب انمؤم اذه
 . ميظع ناتهب اذه هناحبس ؟هبرل

 اهب فصو يتلا تافصلا هلل نوتبثي ةعاجلاو ةنسلا لهأ نأ اكو
 هنوهبشي الو هلالجب قيلي هجو ىلع هلوسر اهب هفصو وأ هسفن
 ىلإ مهب يضفي ال اهيزنت بويعلاو صئاقنلا نع هنوهزني مهف هقلخب
 ةجحب اهولدم نع اهظافلأ فيرحت وأ اهيناعم ليوأتب ليطعتلا
 ‹ ليطعتلاو هيبشتلا يفرط نيب طسو كلذ يف مهبهذمف ءهيزنتلا
 . تابثإلا ماقم يف هيبشتلا اوبنجتو «هيزنتلا ماقم يف ليطعتلا اوبنجت

 الكول



 نوفني امو تافصلا نم هلل نوتبثي ثي (يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ة ةقيرطو :

 يف لامحإلا يهو .ةنسلاو باتكلا ةقيرط يه صقنلا نم هنع

 هلثمك سیل : یلاعت هلوق يف مك «تابثإلا يف ليصفتلاو يفنلا

 يف لصفو «ءيش هلثمك سيل# : هلوق وهو يفنلا يف لمحأف

 . ة«ريصبلا عيمسلا وهو# : هلوق وهو تابثإلا

 سیلو «لائكلا تابثا نمضتي هنإف هللا تافص ف يفن لکو

 کک CE يفنلا نأل ۽ ؛ًاضحم ًايفن وه

 اا ا ٤ ملظي الو :ىلاعت هلوق لابكلا
 « هتوقو هتردق لاکل يأ «|(هظفح هدؤي الو : هلوقو «هناحبس

 . هتيمويقو هتايح لاكل يأ # مون الو ةنس هذخأت ال3 : هلوقو

 نم ىفنملا دض ًاتابثإ نمضتي هنإف هللا نع ىفن لك اذكهو
 .لالجلاو لامكلا

 .قحلا ةفرعمو «هتعاطب لمعلاو هنيد ٤ ةريصبلا هللا لأسنو اذه

 . هب لمعلاو
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 هتافصو هللا ءامسأ ىف مهديمالتو ةيمهج ا جهنم

 هللا لالجب قئاللا هجولا ىلع هتافصو هللا ءاسأ تابثإ ملسملا ىلع بجي
 ناميإلا باب يف لخدي اذه نأل ؛ ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام قفو ىلع هتمظعو
 ةنسو هللا باتك نيذختم ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وهو .لجو زع هللاب
 نم مهذيمالتو ةيمهجلا هيلع ام سكع «كلذ يف عجرملاو ليلدلا هلوسر
 «تافصلاو ءاسألا نم هسفنل هللا هتبثأ ام نوفني نيذلا ةرعاشألاو ةلزتعملا
 مهعجرم نولعجيو . مهنم اكحت رخآلا ضعبلا نوتبثيو اهنم اضعب نوفني وأ
 نم نيب قرفو «لالضلا ةمئأ مه هررق وأ ةرصاقلا مهلوقع هتررق ام كلذ يف
 ةلابزو راكفألا ةتاحن هليلد لعج نمو .ةنسلاو باتكلا هليلد لعج
 : مهنم دحاو هلوقي اک .ناهذألا

 اهيزنت مرو ضوف وأ هلأ ..اهيبشتلا مهوأ صن لكو
 .هتافصو هللا ءاسأ باب يف ةنسلاو باتكلا صوصن عم مهلماعت اذه

 ام ىلإ ةليلجلا يناعملا نم هيلع تلد اع صوصنلا هذه فرص وهو : ليوأتلا
 مهلوقع هنع تزجع امو «ةلطابلا ءارآلاو ةميقعلا راكفألا نم مهلوقع هررقت
 امو «كنأش مظعأ ام يبر كناحبس هيلع لدي ام فالح اودقتعاو هوضوف
 لاكلا تافص نم كسفنل هتبثأ ام كنع اوفن مهنإ ,كدابع ىلع كملحأ
 هتلزنأ ام ىلع مهلوقع مهيلع هتلمأ ام اومدقو كباتك اوفلاخو «لالحلا توعنو
 . هتيادهو هتيجح كباتك نع اوفنو «كتافصو كءاسأ كنع اوفن .«كباتك يف

 هسفن نع ربخأ هنأ نظ نمو :ءالؤه يف هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق
 امنإو .هب ربخي مل قحلا كرتو « ليثمتو هيبشتو لطاب هرهاظ اهب هلاعفأو هتافصو
 |مئاد حرصو «هب حرصي ملو ةزغلم تاراشإ هيلإ راشأو ةديعب ازومر هيلإ زمر
 مهاوقو مهناهذأ اوبعتي نأ هقلخ نم دارأو لطابلا ليثمتلاو هيبشتلاب
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 هل اوبلطتيو هليوأت ريغ ىلع هليوأتو هعضاوم نع همالك فيرحت يف مهراكفأو

 ةسشأ يجاحألاو زاغلألاب يه يتلا تاليوأتلاو ةهركتسملا تالاتحالا هوجو

 مهوقع ىلع هتافصو هثامسأ ةفرعم ف و «نايبلاو فشكلاب اهنم

 نم هنوفرعي الام ىلع همالك اولمحي نأ مهنم دارأ لب جاتك لع ل ممتازا

 ا يقنع ىذا ها مق يسر ا دل تويتر
 0 «لعفي ملف لطابلا داقتعا يف مهعقوت يتلا ظافلألا نم مهحيريو هب

 هنإ : لاق نإ هنإف ءءوسلا نظ هب نظ دقف - نايبلاو ىدهلا قيرط فالخ مهب

 as ربع يذلا حيرصلا ظفللاب قحلا ¿ نع ريبعتلا ىلع رداق ريغ

 نعو نايبلا رطل هنإ :لاق نإو «زجعلا هتردقب نظ

 دسافلا داقتعإلاو لاحملا لطابلا يف عقوي لب مهوي ام ىلإ قحلاب حيرصتلا

 نع اوربع هفلسو وه هنأ نظ نمو .عوسلا نظ هتمحرو هتمكحب نظ دقف

 امأو « مهتارابعو مهمالك يف قحلاو ىدهلا نأو هلوسرو هللا نود هحيرصب قحلا
 و «لالضلاو ليثمتلاو هيبشتلا هرهاظ نم ذخفؤي (نإف هللا مالك

 نأ ىلإ . . . هللاب ٠ نظلا أوسأ نم اذهف  ىده لاو قحلا وه ىرايحلاو نيكوهتملا

 هب موقي مالك الإ ةدارإ الو ملع الو رصب الو هل عمس ال هنأ نظ نمو :لاق

 يمن الو رمأ هل الو موقي الو ادب ملكتي الو قلخلا نم ادحأ ملكي ال هنأو

 هشرع ىلع هتاومس قوف سيل هنأ هب نظ نمو «ءوسلا نظ هب ا
 ا را .هقلخ نم نئ

Eهللا همحر همالك ىهتنا .هأ  . 

 نم لامكلا تافص نم هسفنل هللا هتبثأ ام اوفن نيذلا كئلوأ هب ينعي وهو

 لالا تافص هللا نع ىفن نم نأ مولعمو .ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةيمهجلا

 ارلع كوناظلا لوقي عشا نامت نضقنلا تاهم دم اهدا دت هل تنثأ دقف
 نم هقحتسي امو هللاب ملعأ لالضلا ءالؤه نوكي نأ اذه نم مزلي مث ءاريبك

 لالض يأو هب قيلي ال هنأ اومعزو هسفنل هتبثأ ام هنع اوفن مہنأل ؛ هللا

 كلذ نم مزليو ؟ةأرحلا هذه نم مظعأ هللا ىلع ةأرج يأو ؟اذه نم مظعأ
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 E لكك هللا لوسر نم هللاب ملعأ اونوكي نأ ًاضيأ
 نم مظعأ ۽ لالض يأو ء هللاب قيلت ال اهنإ اولاقو اهوفن مهو تافصلا هذه
 ملعأ لالضلا لاهجلا ءالؤه نوكي فيك ؟نولقعي اوناك ول لالضلا اذه
 نيب ام ملعيإ# :لوقي ىلاعت هللاو ا و و
 امو هللاب ملعأ قلخلا نم دحأ الو « «املع هب نوطيحي الو مهفلخ امو مهيديأ
 مهعابتأو ةيمهجلا لمح يذلا نإ . لع هللا لوسر نم هب قيلي امو هقحتسي

SS 
 - هلوسر هل اهتبثأو هسفنل هللا اهتبثأ يتلا تافصلا هذه تابثإ نم مزلي هنأ
 ا تافصلا هنا :ةوري عيخألا يسم "اح ملي
 ام الإ قلاخلا تافص نم اومهفي مو .قولخملا تافصو قلاخلا تافص

 هصخت هناحبس قلاخلا تافص نأ اوملعي لو ,نيقولخملا تافص نم اومهف
 تافص نيب هباشت الو مهب قيلتو مهصخت نيقولخملا تافصو «هب قيلتو
 تاوذو قلاخلا تاذ نيب هباشت ال هنأ ك .قولخملا تافصو قلاخلا

 «ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيلإ» :ىلاعت هللا لاق امك ,نيقولخملا
 نأ ىلع كلذ لدف .ءايشألا ةهباشم هنع ىفنو رصبلاو عمسلا هسفنل تبثأف

 . قولخملاو قلاخلا نيب ةهباشملا هنم مزلي ال ت تافصلا تابثإ

 هللا ءامسأ تابثإ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع راس يذلا لصألا وه اذهو

 الب هنع هسفن هزن امع هوهزنو «ليثمت الب هسفنل هتبثأ ام هل اوتبثأ « هتافصو
 . ليطعت

 ىلع مهبهذم اونب مهنإف ةرعاشألاو ةلزتعملا نم مهذيمالتو ةيمهجلا امأ
 يضتقي تافصلا هذه تابثإ نأ وهو مهسفنأ دنع نم ه هولصأ لطاب لصأ
 امإ : مهدنع نيرمأ دحأ كلذب ةدراولا صوصنلا لايح مزليف هيبشتلا
 مظان لوقي اذهلو «دارم ريغ اهرهاظ نأ داقتعا عم اهضيوفت امإو .اهليوأت

 ايهيزنت مرو ضوف وأ هلوأ .. اهيبشتلا مهوأ صن لكو
۱۳% 



 .اريبك اولع نودحاجلاو نوملاظلا لوقي امع يبر كناحبس

 مهوأ صن لكو :لاق ثيح مظانلا اذه ناسل ىلع قحلا هللا ىرجأ دقو

 نأ اومعوت مهنأل ؛ ؛ قحلا ىلع ال مهولا ىلع ينبم مهبهذم نأ نيبف «هيبشتلا

 - هللا دابعاي مهولا لهو ءاهنولوؤي اوحارف هيبشتلا يضتقت صوصنلا هذه

 هللاو نظلا نم ةجرد لقأ مهولا نإ «ةديقع هيلع ىنبتو صوصنلا هب ضراعت

 . «ائيش قحلا نم ينغي ال نظلا نإو : نظلا يف لوقي ىلاعت



 ق فلسلا جهنم نع نيفرحنملا ىلع درلا
 ةلطعملاو ةهبشملا نم هتافصو هللا ءامسأ

 ةهبشملا :ناتفئاط هتافصو هللا ءاسأ يف فلسلا جهنم نع نوفرحنملا
 .ةلظعلاو

 تافص سنج نم هتافص اولعجو هقلخب هللا اوهبش : ةهبشملاف - ١

 نب ماشه وه ةلاقملا هذه لاق نم لوأو .ةهبشملاب اومس كلذلو .نيقولخملا

 كلذ يف اولخدأ ىتح تافصلا تابثإ يف اولغ ةهبشملاف «ةعيشلا ةيلاغ
 اع هللا ىلاعت .صقنلا تافص نم هناحبس هب قيلي ال ام هلوسرو هللا هافن ام
 . يبراوجلا دوادو ‹يقيلاوجلا ملاس نب ماشه ءالؤه نمو ءاريبك اولع نولوقي

 لاقف هل لاثمألا برض نع یو هقلخل هتهباشم هباتك يف هللا ىفن دقو
 ًاوفك هل نكي لوا «ايمس هل ملعت لها يش هلثمك سيل# :ىلاعت
 مل هقلخ تافصب هللا تافص هبش نمف (لاثمألا هلل اوبرضت الفإ» «دحأ
 .هركف هل هتحنو هلايخ هل هروص انثو دبعي انإو .ةقيقحلا يف هلل ادباع نكي

 : ميقلا نبا ةمالعلا لاق «¿ رلا دابع نم ال «ناثوألا دابع نم وهف

 ناثوألا دباع هبشملا نإ .. انتافصب هفصو هبشن انسل
 نودبعي نيذلا ىراصنلل هباشم وهف هقلخ تافصب هللا تافص هبش نمو

 : ميقلا نبا ةمالعلا لوقي

 ينارصن كرشمل بيسنلا وهف .. هقلخب ميظعلا هللا لشم نم
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 دقف هقلخب هللا هبش نم) : هللا مهمحر يراخبلا خيش دامح نب ميعن لاقو

 سیلو ءرفك دقف هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو ام ىفن نمو «رفک

 . (هيبشت هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو ايف

 هفصو وأ هسفن هب فصو ام هللا نع اوفن نيذلا مهف : ةلطعملا امأو ۲

 ميسجتلاو هيبشتلا يضتقي اهتابثإ نأ نيمعاز .لامكلا تافص نم هلوسر هب

 . ةهبشملا عم ضيقن يفرط ىلع مهف

 «نيئباصلا لالضو نيكرشملاو دوهيلا ةذمالت نم ذوخأم ليطعتلا بهذمو

 لئاوأ يف مهرد نب دعجلا وه مالسإلا يف ليطعتلا ةلاقم هنع ظفح نم لوأو

 «هرهظأو ناوفص نب مهجلا نع ثيبخلا بهذملا اذه ذخأ «ةيناثلا ةئاملا

 هذهو «ةرعاشألاو ةلزتعملا ىلإ بهذملا اذه لقتنا مث «ةيمهجلا تبسن هيلإو

 يف مهو ةفسالفلاو نيكرشملاو نيئباصلاو دوهيلا ىلإ عجرت مهبهذم ديناسأ

 : نوتوافتم ليطعتلا اذه

 . تافصلاو ءاسألا نوفني : ةيمهجلاف

 . تافصلا نوفنيو اهيناعم نع ةدرجم ءاسألا نوتبشي : ةلزتعملاو

 «ةايحلاو «ملعلا : يه طقف تافص عبسو ءاسألا نوتبثي : ةرعاشألاو

 نوفنيو «مالكلاو ءرصبلاو .عمسلاو «ةدارإلاو .ةردقلاو
 . تافصلا ةيقب

 ميسجتلاو هيبشتلا يضتقي اهتابثإ نأ تافصلا نم هوفن |ميف عيمجلا ةهبشو

 هد نسا كلا اسجل ا ن1 ؛ مهمعزب

 . # ءيش

 اذهو .مهمعزب هيبشتلا نع هلل ًابيزنت اهليطعتو تافصلا يفن نيعتف

 : نيفقوم اهتابثإ ىلع ةلادلا صوصنلا نم اوفقوو ءاهبشم اهتبثأ نم نومسي

 نع اوتكسي نأب ءاهيناعم ضيوفتو اهظافلأب ناميإلا : لوألا فقوملا
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 اومسو «تافصلا نم ءىش ىلع هتلالد يفن عم هللا ىلإ هوضوفيو اهريسفت
 . ملسألا يه :اولاقو فلسلا ةقيرط ةقيرطلا هذه

 ءاهوعدتبا ناعم ىلإ افولدم نع صوصنلا هذه فرص : يناثلا فقوملاو
 ملعألا يه اولاقو ,فلخلا ةقيرط هومسو «ليوأتلا ةقيرطب هنومسي ام اذهو
 . مكحألاو

 نآرقلا قطن دق ليثمتلا نأ بير ال : لوقن نأ : مهتهبش ىلع درلاو
 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل : ىلاعت هلوقك « ىلاعت هللا نع هيفنب ميركلا
 «دحأ ًاوفك هل نكي ملو# :هلوقو «ايمس هل ملعت لهو :هلوقو «ريصبلا
 عم نكل «لاثمألا هلل اوبرضت الف : هلوقو «ادادنأ هلل اولعجت الف : هلوقو
 يف اك لامكلا تافص هسفنل تبثأ نيقولخملا ةهباشم هسفن نع هناحبس هيفن
 . «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل# : ىلاعت هلوق

 اتفص هسفنل تبثأو هنع هيبشتلا يفن نيب ةميركلا ةيآلا هذه يف عمجف
 ال ذإ «هيبشتلا يضتقي ال تافصلا تابثإ نأ ىلع لدف ءرصبلاو عمسلا
 تافصلا تابثإ دجن ميركلا نارقلا تايا نم ريثك يف اذكهو ءاهنيب مزالت
 نوتبثي حلاصلا فلسلا بهذم وه اذهو بنج ىلإ ابنج هيبشتلا يفن عم
 . ليثمتلاو هيبشتلا هنع نوفنيو تافصلا

 هرج |منإف هيبشتلا يضتقي هنأل هللاب قيلي ال تافصلا تابثإ نأ معز نمو
 هادأف ,هيبشتلا هنم مزلي تافصلا تابثإ نأ مهف ثيح همهف ءوس كلذ ىلإ
 لهاجلا اذه ناكف «هسفنل لجو زع هللا هتبثأ ام يفن ىلإ ءىطاخلا مهفلا اذه

 ناك ولو .ءاهتناو ًءادتبا هللاب قيلي الام بكتراو ءايناث الطعمو الوأ اهبشم
 نأ همهف ىلإ قباسلاو هدنع ردابتملا ناكل هيبشتلا راذقأ نم ًارهاط هبلق
 هيبشتلا قئالع ماهوأ عطقي ام لالجلاو لامكلا نم ةغلاب لجو زع هللا تافص
 ادعتسم هبلق نوكيف «نيقولخملا تافصو قلاخلا تافص نيب ةبباشملاو
 ,نيقولخملا ةهباشم نع هللا هيزنت عم هب قيلي هجو ىلع هللا تافصب ناميإلل
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 قح هللا فرعي مل هنإف نيقولخملا تافص هبشت هللا تافص نأ مهوت نم امأ

 «ليطعتلا ةطرو نم هيف عقو امهيف عقو اذهو «هردق قح هردقي ملو هتفرعم

 ىلع صقنلا تافص نع ههزنو لامكلا تافص هلل تبثأ نم يمسي راصو

 نم هبلقب ماق امل ًارظن ءامسجمو ًاهبشم هيمسي راص ةنسلاو باتكلا ىضتقم
 هب قيلأ فصولا اذه نأ ردي مو «هقلخ تافص هبشت هللا تافص نأ مهوت

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءايناث لطع مث .ًالوأ هبش يذلا وهف

 درلا يف هللا همحر ةميزخ نب دمحم ركبوبأ ةنسلا رصانو ةمئألا مامإ لاق

 يضتقي لجو زع هلل تافصلا تابثإ نأ معز نمم مهذيمالتو ةيمهجلا ىلع

 : عوضوملا اذه يف ارصتخم همالك لقننو . الا

 ةنسلا لهأ نأ - هللا نئاعل مهيلع  ةيمهجلا تمعزو : هللا همحر لاق

 لجو زع هلل نيتبثملا ءَ مهيبن ةنسو مهبر باتكب نيلئاقلا راثآلا يعبتمو

 ىلعو «نيتفدلا نيب تبثملا هليزنت مكحم يف هسفن هب هللا فصو ام هتافص نم

 «ةهبشم - هيلإ الوصوم لدعلا نع لدعلا لقنب لكك ىفطصملا هيبن ناسل
 مهتغلب نيذلا ةغلب مهتفرعم ةلقو لك انيبن ةنسو انبر باتكب مهنم الهج

 نإ :راطقألا عيمج نم اعيمج انؤاملعو لوقن نحن :لاق نأ ىلإ . . .انبطوخ

 لالجلاب ””هاوذف ر كح ل كلا انهلعأ | هجن رخ ال

 لجو زع انبر هجول نإ لوقنو .كالحلا هنع ىفنو ءاقبلاب هل مكحو ماركإلاو

 لك ههجو تاحبس تقرحأل هباجح فشك ول ام ءاهبلاو ءايضلاو رونلا نم
 ,كالحلا اهيلع هللا بتك اهوجو مدا ينبل نإ :لوقنو «هرصب هكردأ ءىش

 نكت مل نأ دعب هللا اهنوكف < « نكت مل ةقولحم ةثدحم مدا ينب د هجوأ نإ : لوقنو

 ريغ ةيناف مدا ينب , هوجو عيمج نإو ءامدع تناك ات اهدجوأ «ةقولخ

 تراص دق ام دعب هللا اهئشني مث ا ماع صا

 .اهيف ةبذعم ران ىلإ وأ اهيف ةمعنم ةنجلا ىلإ ريصت امإ مث . . .ًايمر

 . خلا . . ةنسلا لهأ نأ : هلوق يف تمدقت يتلا «نأ» رخ اذه )0(

 . خلا . . . لالجلا وذ :لاق يأ (۲)
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 برعلا ةغل مهفي لقعلا هيف بكرم لقاع لابب اجح ا يوذ اي رطخي لهف

kKانهه لهو ؟هجولا كاذب هيبش هجولا اذه نالا ملعير  

 نم هتفص انيبو انفصو اک وه يذلا هؤانث لج انبر هجو هيبشت ءالقعلا اا
 ناك ولو ؟اهانفصوو اهانركذ يتلا مدا ينب , هوجو هيبشتب ةنسلاو باتكلا
 ةدرقلاو ريزانخللو ءاهجو مدا ينبل نإ لئاق لك ناكل انثالع نم اهيبشت
 هوجو هبش لق :اهوجو براقعلاو تالا لاغبلاو ريمحلاو عابسلاو بالكلاو

 بسحأ تسلو «تركذ ام اهريغو بالكلاو ةدرقلاو ريزانخلا هوجوب 0 ينب
 كهجو : هيلع سانلا مركأ هل لاق ول هسفن دنع ةلطعملا ةيمهجلا لقعأ نأ

 . .بضغ الإ اذه وحنو لغبلاو رام لاو بلكلاو درقلاو ريزنخلا هجو هبشي
 ءالقعلا دنع تبث انفصو ام ىلع انركذ ام ناك اذإف : هللا همحر لاق نأ ىلإ
 للك مهيبن ةنسو مر باتكي نيلئاقلا راثآلا لهأ ئمر نم نأ زييمتلا لهأو
 ةنسلاو باتكلا فلاخو «ناتهبلاو روزلاو بذكلاو لطابلا لاق دقف ةسشتلاب
 : هللا همحر لاق نأ ىلإ . . . برعلا ناسل نم جرخو

 هليزنت مكحم يف هسفن اهب فصو هلل ةفص لك ركنت ةيمهجلا نم ةلطعملاو
 هللا نأ نارقلا يف اودجو مهنأ كلذو .ملعلاب مهلهجل لَ هيبن ناسل ىلع وأ
 نأ ملعلاب مهلهجل اومهوتف هقلخ ضعب ىلع هتافص ء ءامسأ نم ءامسأ عقوأ دق

 . هقلخب ههبش دق هسفن اهم هللا فصو يتلا ةفصلا كلتب هللا فصو نم

 تدجو : لوقأ .ةلطعملا ءالؤه لهج نم نيبأ ام اجحلا يوذ اي اوعمساف
 ومس هنأ واو ملعاف دياتك نعي عجرم ريغ قناص ا
 :لاقف ناسنإلا لجو زع ركذو ةريصبلا عيمسلا وهو :لاقف .ريصب
 اولمعا لقو» : لاقف یری هنأ العو لج انملعأو «اريصب اعیمس ه هانلعجف#

 |مههيلع نوراهو نينو لاقو «نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف
 ينب لامعأ یری هنأ لجو زع 0 «ىرأو عمسأ اكعم يننإو» : مالسلا
 ريطلا ىلإ اوري مل وأ :لاقو ءاضيأ مهلامعأ ىري رشب وهو هلوسر نأو « مدا
 وج يف تارخسم ريطلا م دوري مدا ونبو ۶ ءامسلا وج يف تارخسم
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 مكحل ريصاو# : لاقو «اننيعأب كلفلا عنصاو 00 لجو زع لاقو ءءاسلا

 : لاقف انيعأ مدآ ينبل تبثو انيع هسفنل انبر تبثف «اننيعأب كنإف كبر

 مدا ينبل نأو ًانيع هل نأ انبر انربخأ دقف «عمدلا نم ضيفت مهنيعأ ىرتإل

 ۾ يديب تقلخ امل دجست نأ كعنم امه : هللا هنعل سيلبإل لاقو انيعأ

 هسفنل العو لج انبر تّبتف «ءاشي فيك قفني ناتطوسبم هادي لب : لاقو

 . نيدي مدا يبل نأ اًنرنخو نيدب

 نوكي نأ يأ «هذه يف هللا هتبث ام تبثي تبثي نم نأ ةقسفلا ءالؤه دنع مزليفأ

 لهل اوعذأ اک یش اذه نوكي نأ هلل: شاخ .هقلخب هقلاخ اهبشم

 . همالك ىهتنا . ملعلاب

 وهو « مهذيمالتو ةيمهجلا ىلع ةميزخ نب دمحم ةمئألا مامإ هب در امم اذه

 نم ةمئألا رابك اضيأ مهيلع در دقو ههنع اج ا ١ aS حم در

 لازت الو «ميقلا نبا مامإلاو «ةيميت نبا را س ءدمحأ مامإلا لاثمأ

 ادو كلذ نم قوسنو «ةعاجلاو ةنسلا لهأ يديأب هلل دمحلاو مهدودر

 صوصنلا نأ تمعز ءالؤه نم ةفئاط ىلع ةيميت نبا مالسإلا خيش در نم

 هباشتملا ليبق نم يه لجو زع هللا تافص يف ةنسلاو باتكلا يف تدرو يتلا

 مهمعزب صوصنلا هذهف وه الإ هانعم ملعي الو هملعب هللا رثأتسا يذلا

 هملعي ال ىنعم اهل لب «هيبشتلا مهدنع اهرهاظ نأل ؛اهرهاظ ىلع تسيل

 دقو «فلسلا ةقيرط هذه نأ نومعزيو هللا ىلإ اهانعم نوضوفيف هللا الإ

 تابثإ فلسلا ةديقع نأل ؛هنم ءارب مه ام مهيلإ اوبسنو فلسلا ىلع اوبذك

 ىلع اهنأو «ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا اهيلع لد امك لجو زع هللا تافص
 يهو لب ءاهنوضوفي الو هللا لالجب قيلي ام ىلع اهانعم نورسفيو اهرهاظ

 . هباشتملا نم ال مكحملا نم مهدنع

 يناعم نأ -تافصلا ةافن ينعي -مهرباكأ لوق ىلع امأو : هللا همحر لاق

 ام وه اهم هللا هدارأ يذلا اهانعم نأو « هللا الإ هملعي ال صوصنلا هذه

 ال نولسرملاو ءايبنألا نوكي ءالؤه لوق ىلعف ءاهرهاوظ نع اهفرص بجوي
۱۹ 



 الو ةكئالملا ال صوصنلا هذه نم مهيلع هللا لزنأ ام يناعم نوملعي
 اممريثك وأ نآرقلا يف هسفن هب هللا فصو ام نوكيف ذئنيحو نولوألا نوقباسلا
 نولقعي ال امالك نولوقي لب هانعم ءايبنألا ملعي ال هسفن هب هللا فصو
 اذإ ءايبنألاو نآرقلا يف حدق اذه نأ مولعمو : هللا همحر لاق نأ ىلإ . . .هانعم
 نأ لوسرلا E يلم هل هنأ يسار نارا ل رنا هنا ناك
 « عجارت نارقلا ربدتب رمأو مهيلإ لزن ام سانلل نيبي نأو نيبملا غلبي
 ًاقلاخ هنوك نعوأ ءهتافص نع برلا هب ربخأ ام وه هيف ام فرشأف اذه عمو

 ام وأ دعوتو دعوو يبنو رمأ هنوك نع وأ « ميلع ءىش لكب وهو ءىش لكل
 نوكي الو ربدتي الو لقعي الف .هانعم دحأ ملعي ال رخآلا مويلا نع هب ربخأ

 .نيبملا غالبلا غلب الو مهيلإ لزن ام سانلل نيب لوسرلا

 هللا ءاسأ لاخدإ امأو :فلسلا نع لوقلا اذه ايفان هللا همحر لاقو
 ام لوقنف هليوأت ملعب هللا رثأتسا يذلا هباشتملا يف كلذ ضعب وأ هتافصو
 ال ةمئألا نم الو ةمألا فلس نم دحأ نع ملعأ ام ينإف .كلذ ىلع ليلدلا
 ءةيآلا هذه يف لخادلا هباشتملا نم كلذ لعج هنأ هريغ الو لبنح نب دمحأ
 مأ نه تاکح تايا هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وه# : ىلاعت هلوق ينعي
 ءامسأ اولعجو «هانعم دحأ ملعي نأ ىفنو .ةيآلا 4 تامباشتم رخأو باتكلا
 اهل تاملك اولاق انإو « مهفي ال يذلا يمجعألا مالكلا ةلزنمب هتافصو هللا
 نع اوهنو «تءاج امك رمت تافصلا ثيداحأ يف اولاق ,.ةحيحص ناعم
 تلد امنع صوصنلا ليطعت اهنومضم يتلا اهولطبأو اهودرو ةيمهجلا تاليوأت

 نم قافتا اذهف ءاهانعم نم هيلع تلد ام ىلع صوصنلا نورقيو ةيمهجلا
 لب .هريسفتو هنايب نع تكسي ال نأو اذه ىنعم نوملعي مهنأ ىلع ةمئألا
 ءامسأ يف داحلإ وأ هعضاوم نع هل فيرحت ريغ نم ةمئألا قافتاب رسفيو نيبي
 . هتاياو هللا

 ةمئألا نع هاكحو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش هررق ام اذه
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 مهفي ال يذلا هباشتملا نم تافصلا صوصن نولعجي ال مهن ا ل

 . انورسفيو صوصنلا هذه يناعم نوملعي اوناك لب «هضيوفت بجو هانعم

 : هريغو كلام مامإلا لاق امك «لجو زع هللا ىلإ اهتيفيك ملع نوضوفي امنإو

 . ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو «لوهجم فيكلاو « مولعم ءاوتسالا

 ىلع ىوتسا مث» : ىلاعت هلوق امأو : هللا همحر ريثك نبا مامإلا لاق

 عضوم اذه سيل ادج ةريثك تالاقم ماقملا اذه يف سانللف «شرعلا

 كلام : حلاصلا فلسلا بهذم ماقملا اذه يف كلسن امنإو ءاهطسب

 هيوهار نب قاحسإو دمحأو يعفاشلاو دعس نب ثيللاو يروثلاو يعازوألاو

 ريغ نم تءاج | اهرارمإ وهو دخ يدق نيملسملا ةمئأ نم و

 . ليطعت الو هيبشت الو فييكت
 ههبشي ال هللا نإف « هللا نع ىفنم نيهبشملا ناهذأ ىلإ ردابتملا رهاظلاو

 . «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل :هقلخ نم ءىش
 يراخبلا خيش يعازخلا دامح نب ميعن مهنم :ةمئألا لاق اك رمألا لب

 دقف هسفن هب هللا فصو ام دحج نمو «رفک دقف هقلخب هللا هبش نم :لاق

 ام هلل تبثأ نمف ءهيبشت هلوسر الو هسفن هب هللا فصو ایف سیلو «رفک
 قيلي يذلا هجولا ىلع ةحيحصلا رابخألاو ةحيرصلا تايآلا هب تدرو

 . ىهتنا .ىدهلا ليبس كلس دقف صئاقنلا ىلاعت هللا نع ىفنو هللا لالجب

 يف تءاج ا( اهتابثإ وهو هتافصو هللا ء(سأ يف فلسلا بهذم اذه

 يفنو ليطعت ريغ نمو «نيقولخملا تافصب اهل هيبشت ريغ نم ةنسلاو باتكلا

 : ىلاعت هلوق دح ىلع «ليطعت الب هلل هيزنتو «هیبشت الب تابثإ لب ءاهل
 نأ فلسلا ىلإ بسن نمف «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل»

 . هنم نوئيرب مه اب مهامرو مهيلع ىرتفاو بذك دقف ضيوفتلا مهبهذم
 . الك دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو «ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن
 هيلي ءداقتعالا حيحص ىلإ داشرالا باتك نم لوألا ءزحلا مت

 . ةكئالملاب ناميإلا هلوأو «يناثلا ءزجلا هللا ءاش نإ
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 يناثلا لصألا

 ةكئالملاب ناميإلا بوجو

 هلاو دمحم انيبن «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 ادعبو هبحصو

 ءزجلا يف انملكت دق انكو ةيمالسإلا ةديقعلا عوضوم يف ثيدحلا لصاون

 . لجو زع هللاب ناميإلا وهو ا لوصأ نم لوألا لصألا نع لوألا

 نايإلا :وهو : يناثلا لصألا نع هللا ءاش نإ ءزجلا اذه يف ملكتنو

 :لوضألا ندد امو ةكتدالاب

 ليربج ثيدح يف ءاج ا[ ةتسلا نایإلا ناكرأ دحأ وه مهب نايإلاف

 ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت 0 لاق ثيح

 نم ريثك يف للاب نايإلاب انورقم ةكئالملاب ناهيإلا ركذ ءاج دقو « هرشو هريخ

 #هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ لك :ىلاعت لاق ا «ةينآرقلا تايآلا

 ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نما نم ربلا نكلوإ :ىلاعت هلوق يف اكو

 م باتكلاو

 يتلا مها عأو ا نابإلاو هرماوأ يو داع هللا ا

 دنع مهتناكمو مهلضفب نايإلاو .ةنسلاو باتكلا يف درو ابسح اهم نوموقي

 . لجو زع هللا

 .رون نم مهقلخ هللا نأ ملسم حيحص يف درو دقو

 ) م١



 . فيرشت ةفاضإ هيلإ مهفيضي ذب هللا نأ مهفرشو مهلضف ىلع لدي امنو
 للاب نمآ لك :هلوقو «يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ :هلوقك
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 اودع ناك نم : هلوقو .4هتكئالمو هللاب رفكي نمو : هلوقو #هتكئالمو
 .هتالص عم مهتالصو هتداهش عم مهتداهش هناحبس نرقيو # هتكئالمو هلل
 هللا نإ : هلوقو «ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش# :ىلاعت هلوقك
 لاق , ماركإلاو مركلاب هناحبس مهفصيو * يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو

 .نيظفاحل مكيلع نإو# :ىلاعت لاقو #ةررب مارك ةرفس يديأب# : ىلاعت
 اک بيرقتلاو ولعلاب مهفصيو «نومركم دابع لب» : هلوقو (نیبتاک امارك
 هدهشي# :هلوق ينو «ىلعألا الملا ىلإ نوعمسي الإ :ىلاعت هلوق يف
 نولمحي نيذلا : هلوق يف اك هب مهفحو شرعلل مهلح ركذيو «(نوبرقلا
 «شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىرتوإ :هلوقو «هلوح نمو شرعلا
 نإ :ىلاعت هلوق يف اک هنوحبسيو هنودبعيو هدنع مهنأ هناحبس ركذيو
 : هلوقو (نودجسي هلو هنوحبسيو هتدابع نع نوربكتسي ال كبر دنع نيذلا
 مهو رابغلاو ليللاب هل نوحبسي كبر دنع نيذلاف اوريكتسا نإف#
 .«نومكسي ال

 ةلمح : مهنمف «فانصأ اهب نوموقي يتلا لامعألا ىلإ ةبسنلاب مهو
 : ىلاعت لاقو «هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا :ىلاعت لاق «شرعلا
 : ىلاعت لاق امك نوبرقملا : مهنمو (ةينامث ذئموي مهقوف كبر شرع لمحيو#
 : مهنمو (نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ادبع نوكي نأ حيسملا فكنتسي نل#
 بيذعتو رانلاب نولكوملا : مهنمو ءاهلهأل ةماركلا دادعإو نانجلاب نولكوملا
 مدقم وهو .كلام اهنزاخو رشع ةعست مهومدقمو ,ةينابزلا مهو اهلهأ
 ضقيل كلاماي اولاقوإ» : هلوقو «رشع ةعست اهيلعإ» : ىلاعت لاق اك «ةنزخلا
 ففخي مكبر اوعدا منهج ةنزخل رانلا يف نيذلا لاقو# : هلوقو .4كبر انيلع
 نوصعي ال دادش ظالاغ ةكئالم اهيلع# : ىلاعت لاقو ه باذعلا نم اموی انع

 يف مدآ ينب ظفحب نولكوملا : مهنمو «(نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا
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 رمأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم هل : ىلاعت لاق ءايندلا

 ردق ءاج اذإف هفلخ نمو هيدي نيب نم هنوظفحي ةكئالم هعم يأ «ةيآلا هللا

 : ىلاعت لاق ءاهتباتكو دابعلا لامعأ ظفحب نولكوملا : مهنمو «هنع اولخ هللا

 «4ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام .ديعق لامشلا نعو نيميلا نع
 ةالصلا هيلع لاقو ,4نيبتاك ًامارك .نيظفاحل مكيلع نإو» :ىلاعت لاقو

 ناسنإلا عمف «راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي»: مالسلاو

 ردصي امو هلامعأ هيلع نوظفحي ةكئالمو «تايذؤملا نم هنوظفحي ةكئالم

 نبا ثيدح يف اك «ةفطنلا نأشو محرلاب لكوم وه نم ةكئالملا نمو «هنم

 اموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدحأ نإ» : هنع هللا يضر دوعسم

 لسري مث «كلذ لثم ةغضم نوكي مث كلذ لثم ةقلع نوكي مث « ةفطن

 ءهلجأو «هقزر بتكب :تاملك عبرأب رمؤيو حورلا هيف خفتيف كلما هيلإ
 . «ديعس وأ يقشو «هلمعو

 ءاج اذإ ىتح# :ىلاعت لاق «حاورألا ضبقب نولكوم ةكئالم : مهنمو

 مكافوتي لق» : ىلاعت لاقو (نوطرفي ال مهو انلسر هتفوت توملا مكدحأ

 ناوعأ هل توملا كلمف «نوعجرت مكبر ىلإ مث مكب لكو يذلا توملا كلم

 اهوانتيف موقلحلا غلبت ىتح همسج نم دبعلا حور نوجرختسي ةكئالملا نم
 ربدت ةكئالم يلفسلاو يولعلا ملاعلاب لكو هللا نأ دوصقملاو .توملا كلم

 هنوقبسي ال : ىلاعت لاق اک «ىلاعتو هناحبس هتئيشمو هرمأو هنذإب (ېنوئش

 نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال# : هلوقو «نولمعي هرمأب مهو لوقلاب

 مهنوكل ةرات ةكئالملا ىلإ ريبدتلا هناحبس فيضي اذهلف «نورمؤي ام
 «ةرات هيلإ ريبدتلا فيضيو «ارمأ تاربدملاف# :ىلاعت هلوقك هل نيرشابملا

 كلملا مساو «هرمأو هقلخ يف هللا لسر ةكئالملاف .«رمألا ربدي# هلوقك

 لعاجو#» : ىلاعت لاقو «ةلاسرلا ىنعمب ةكولألا نم هنأل ؛لوسر هنأ نمضتي

 تالسرملاو# : ىلاعت لاقو # عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ يلوأ السر ةكئالملا

 تاومسلا هب ربدي يذلا ينوكلا هرمأ ذيفنت يف هللا لسر مهف .هافرع
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 نم لسرلا ىلع هب لزنت يذلا ينيدلا هرمأ ريبدت يف هلسر مهو «ضرألاو
 هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لزنيإ» : ىلاعت لاق ءرشبلا
 نم يفطصي هللا# : ىلاعت لاقو . «نوقتاف انأ الإ هلإ ال هنأ اورذنأ نأ
 نيمأ وهو مالسلا هيلع ليريج مهمظعأو #* سانلا نمو السر ةكئالملا
 .نيمألا حورلا هب لزن .نيملاعلا بر ليزنتل هنإوإ# : ىلاعت لاق اک « يحولا
 لق :ىلاعت لاقو «(نيبم يبرع ناسلب .نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع
 ىلع ةردق ةكئالملا هللا ىطعأ دقو «قحلاب كبر نم سدقلا حور هلزن
 ةروصب مالسلا (هيلع طولو ميهاربإ ىلإ اؤاج دقف « ةفلتخ لاكشأب لكشتلا
 يف يتأي ةرات ,ةددعتم تافص يف ةي يبنلا ىلإ تأ ليربج ناكو .فايضأ
 قلخ يتلا هتروص يف ةراتو «يبارعأ ةروص يف ةراتو « يبلكلا ةيحد ةروص
 اوري نأ نوعيطتسي ال رشبلا نأل كلذو .نيترم اذه هنم عقو دقو ءاهيلع
 : ىلاعت لاق اكلم مهيلإ هللا لسري نأ نوكرشملا حرتقا الو .هتروص يف كلملا
 الجر هانلعجل اكلم هانلعجولو .نورظني ال مث رمألا يضقل اكلم انلزنأ ولو
 ىلع ناكل ًاكيلم ًالوسر رشبلا ىلإ انثعب ول يأ .نوسبلي ام مهيلع انسبللو
 سنأي سنج لك نأل ؛هنع ذخألاب عافتنإلاو هتبطاخم مهنكميل لجرلا ةئيه
 . هسنج ريغ نم رفنيو «هسنجب

 « « ,قيفوتلا هللابو اذه
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 ثلاثلا لصألا

 بتكلاب ناميإلا

 اهب ناهيإلاو . . هناكرأو ناميإلا لوصأ دحأ وه ءةيهإلا بتكلاب ناميإلا

 ىدهللا اهيف « لجو زع هللا مالك اهنأو .قدصو قح اهمأب مزاجلا قيدصتلا وه

 ءنارقلا : يهو اهنم هللا ىمس اب نمؤن مهيلع تلزنأ نمل ةيافكلاو رونلاو
 الإ اهملعي ال بتك هلل نإف ءاهنم مسي مل امو «روبزلاو «ليجنإلاو «ةاروتلاو

 نأل ءاهيلإ ةيرشبلا ةجاحل هدابعب هللا ةمحر نم بتكلا لازنإو هناحبس وه

 قرفلا كردي ناك نإو ءررضلاو عفنلا ليصافت كردي ال دودحم ناسنإلا لقع

 . الامجإ عفانلاو راضلا نيب

 ضارغألا هب بعلتو تاوهشلا هيلع بلغت ًاضيأ يناسنإلا لقعلاو
 تضتقاف «تهاتو تلضل ةرصاقلا اهوقع ىلإ ةيرشبلا تلكو ولف «ءاوهألاو
 اونيبيل هلسر نم نيفطصملا ىلع بتكلا هذه لزني نأ هتمحرو هللا ةمكح

 هاياصوو ةلداعلا هماكحأ نم هنمضتت امو بتكلا هذه هيلع لدت ام سانلل
 مدا طبهأ نيح ىلاعت لاق .ةيرشبلا حالصإب ةليفكلا هيهاونو هرماوأو ةعفانلا

 فوخ الف ياده عبت نمف ىده ينم مكنيتأي امإفإ# : ةنحلا نم ةيرشبلا يآ

 مكنم لسر مكنيتأي امإ مدآ ينب اي : ىلاعت لاقو «نونزحب مه الو مهيلع
 مه الو مهيلع فوخ الف حلصأو ىقتا نمف يتايآ مكيلع نوصقي

 . 4# نونزحي

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ةيواسلا بتكلا لايح سانلا مسقنا دقو

 نيكرشملاو رافكلا نم لسرلا ءادعأ مهو اهلك اهب بذك مسق

 . ةفسالفلاو

 لزنأ امو لسرلا عيمجب اونمآ نيذلا نونمؤملا مهو اهلك اهب نمآ مسقو
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 لك نونمؤملاو هبر نم هيلإ لزنأ اب لوسرلا نما# : ىلاعت لاق اك « مهيلإ
 . «هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نما

 نمو ىراصنلاو دوهيلا مهو ءاهضعبب رفكو بتكلا ضعبب نمأ مسقو
 هءارو اب نورفكيو انيلع لزنأ طب نمؤن# :نولوقي نيذلا مهجن ىلع راس
 نورفكيو مهباتك ضعبب نونمؤي ءالؤه لب «مهعم امل اقدصم قحلا وهو

 ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ : مهيف ىلاعت لاق اک هضعبب
 نودري ةمايقلا مويو ايندلا ةايحلا يف يزخ الإ مكنم كلذ لعفي نم ءازج اف
 . «نولمعت اع لفاغب هللا امو باذعلا دشأ ىلإ

 ضعبلاب رفكلاو بتكلا ضعبب وأ باتكلا ضعبب ناهيإلا نأ كش الو

 عيمجبو ةيوامسلا بتكلا عيمجب ناهيإلا نم دبال هنأل « عيمجلاب رفك رخآلا
 ضيعبت الو هيف قيرفت ال ًاعماج افلتؤم نوكي نأ دبال ناميإلا نأل «لسرلا
 لاق امك باتكلا يف اوفلتخاو اوقرفت نيذلا مذ ىلاعت هللاو .فالتخا الو
 رفك ببسو «ديعب قاقش ىفل باتكلا يف اوفلتخا نيذلا نإو# : ىلاعت

 ىوه لا عابتا وه دحاولا باتكلا ضعبب وأ اهضعبب رفك وأ بتكلاب رفك نم
 نومسيو يلقعلا سايقلاو يأرلاو لقعلا ممل نأ مهمعزو «ةبذاكلا نونظلاو
 مهنوفصيو مهعابتأو لسرلا نم نورخسيو ةفسالفلاو ءامكحلاب مهسفنأ
 مهدنع اب اوحرف تانيبلاب مهلسر مهتءاج الف : ىلاعت لاق اك .هفسلاب
 . «نوءزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو ملعلا نم

 ءاهغيب نوقرفي ال هللا هلزنأ باتك لكب نونمؤي مهنإف لسرلا عابتأ امأو
 «ناسللاو بلقلاب اهب رارقإلاب نوكي لمجم ناهيإ ةقباسلا بتكلاب نايإلاو
 ناسللاو بلقلاب هب رارقإلاب نوكي لصفم ناهيإ هنإف نارقلاب ناميإلا امأ
 لزنم هللا مالك هنأب نامیإلاو ةريغصو ةريبك لك يف هميكحتو هيف ءاج ام عابتاو
 بتكلا نوكت نأ هللا ةمكح تضتقا دقو .دوعي هيلإو أدب هنم «قولخ ريغ
 اوظفحتسا نيذلا ىلإ اهظفح لكوو ةددحم تاقوألو ةنيعم لاجآل ةقباسلا
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 مكحي رونو ىده اهيف ةراوتلا انلزنأ انإإ# : ىلاعت لاق امك «رشبلا نم اهيلع

 نم اوظفحتسا (ب رابحألاو نوينابرلاو اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب
 . #ءادهش هيلع اوناكو هللا باتك

 ناطوألا لك يف ممألا نم لايجألا لكل هللا هلزنأ دقف ميركلا نارقلا امأ

 الإ يهتنت ال باتكلا اذه ةفيظو نأل ؛ هسفنب هظفح ىلوتو «ةمايقلا موي ىلإ

 هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ# : ىلاعت لاق «ضرألا ىلع رشبلا ةايح ةيابنب

 هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي الا :ىلاعت لاقو ««نوظفاحل

 ٍ,.تافالخلا عيمج يف نارقلا اذه ميكحت بجيو . 4ديح ميكح نم ليزنت
 |ىاحت هباتك ريغ ىلإ مكاحتلا هللا لعج دقو «هيلإ تاعازنلا عيمج در بجو

 لزنأ اب اونما مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ :ىلاعت لاق «توغاطلا ىلإ

 نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديري كلبق نم لزنأ امو كيلإ

 . هب اورفكي

 نيعدملا هللا مذ دقو .دحلا ةزواجم وهو نايغطلا نم تولعف : توغاطلاو

 دومكاحتيو ةنسلاو باتكلا ىلإ مكاحتلا نوكرتي مهو اهلك بتكلاب ناهيإلل

 هللا لزنأ ام ريغب موق مكح امو» : لَك يبنلا لاق دقو «تيغاوطلا ضعب ىلإ

 رحانتلاو نتفلا بوشنو لودلا رييغت مظعأ نم اذهو «مهنيب مهسأب عقو الإ

 ىعدا نمف «هيلإ مكاحتلا بجوي باتكلاب ناميإلا نأل ؛بوعشلا نيب

 ال باتكلاو «هاوعد يف ضقانتم وهف هريغ ىلإ مكاحتي وهو باتكلاب نايإلا

 دئاقعلا يف : تالاجملا لك يف هلك هب لمعلاو هلك هقيبطت بجيف أزجتي

 يفو «دودحلاو تايانجلاو ةيصخشلا لاوحألا ينو «تالماعم او تادابعلاو

 مه كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نمو# :ىلاعت هللا لاق ,كولسلاو بادآلا

 نمو# .#نوملاظلا مه كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نمو## ««نورفاكلا

 ال كبرو الف : ىلاعت لاقو نوقسافلا مه كئلوأف هللا لزنأ اهب مكحي م

 امم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش ایف كومكحي ىتح نونمؤي
 مكحي مل نمع مسقلاب ادكؤم ايفن ناهيإلا ىفنف ««|ميلست اوملسيو تيضق
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 اےک « هللا مكحل هدايقناو هردص حارشنا عم عازنلا دراوم ف ا لوسرلا

 ناهيإلا ىعدا نإو . قسفلاو ملظلاو رفكلاب هللا لزنأ ب مكحي مل نم فصو
 ةيتوغاطلا ةيعضولا نيناوقلاب هللا باتك اولدبتسا موقل ابتف .لدعلاو ةلادعلاو
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف .ناهيإلا نوعدي مهو
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 عبارلا لصألا

 لسرلاب ناميإلا

 هقلخخ نيبو هللا نيب ةطساولا مهن : سس

ys 0 

 . هلهج ًادحأ عسي ال ام سانلل اونيبو تالاسرلا

 ريلا _ نكلو# : ىلاعت هلوق اهنم .ةريثك لسرلاب نايإلا بوجو ىلع ةلدألاو

 نما لکو : هلوقو ‹# نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نما نم

 نإ : لات هلل لس نفسا نب را سرر

 نولوقيو هلسرو هللا نيب اوقرفي نأ نوديريو هلسرو هللاب نورفكي نيذلا

 مه كئلرأ الی كلذ نيب اودي نأ نوديزيو: نفع نفكر ضعي ن

 . «اقح نورفاكلا

 هتكئالمبو هناحبس هب ناميإلاب لسرلاب نايإلا هللا نرق تايآلا هذه ىفف

 ء« ضعبب رفكو ضعبب نماف هلسرو هللا نيب قرف نم رفكب مكحو «هبتکو
 مهيلإ ةيرشبلا ةجاح نأل ؛ةيرشبلا ىلع هللا نم ةمعن لسرلا ثعبو

 نوجاتحي مهف « مهب الإ نيد مهل ميقتسي الو لاح مهل مظتنت الف «ةيرورض

 لعج هناحبس هللا نأل ؛ بارشلاو ماعطلا ىلإ مهتجاح نم دشأ لسرلا ىلإ

 ‹ مهرضي امو مهعفني ابو هللاب مهفيرعت يف هقلخ نيبو هنيب طئاسو لسرلا

 .ههركي امو هللا هبحي ام نايبو ةحابإلاو يبغلاو رمألاو عئارشلا ليصفت يفو

 ىلإ يدتهم ال لقعلا نإف ءلسرلا ةهج نم الإ كلذ ةفرعم ىلإ ليبس الف
 ثيح نم اهيلإ ةرورضلا هجو كردي دق ناك نإو «رومألا هذه ليصفت
 نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف ةدحاو ةمأ سانلا ناك# : ىلاعت هللا لاق ,ةلمحلا
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 هيف اوفلتخا ايف سانلا نيب مكحيل قحلاب باتكلا مهعم لزنأو نيرذنمو
 «بيبطلا ىلإ ضيرملا ةجاح نم ريثكب مظعأ تالاسرلا ىلإ دابعلا ةجاحو

 ةلاسرلا راثآ تماد ام الإ ضرألا لهأل ءاقبالو ,بولقلا ررضت ةلاسرلا مدع
 . ةمايقلا هللا ماقأ ضرألا نم ةلاسرلا راثا تبهذ اذإف « مهيف ةدوجوم

 مهو مهئايعأب ناميإلا بجي نآرقلا يف مهءامسأ هللا ركذ نيذلا لسرلاو
 انتجح كلتو# : هلوق يف ىلاعت هللا مهركذ رشع ةيناث مهنم «نورشعو ةسمخ

 نوقابلاو *نيملاعلا ىلع انلضف الكو# : هلوق ىلإ # هموق ىلع ميهاربإ اهانيتآ
 بجو لصرلا نم نآرقلا يف مسي م نمو «ةقرفتم تايا يف اوركذ ةعبس مهو

 نم مہم كلبق نم السر انلسرأ دقلو# :ىلاعت لاق ءالامجإ هب ناهيإلا
aEلوم مو  SD Oو  

 لوشرلاو يبنلا نيب قرا لونا يبنلا نيب قرفلا : : يهو : : نايب ىلإ
 -:روهشملا ىلع

 . هغيلبتب رمأو عرشب هيلإ يحوأ ركذ ناسنإ : لوسرلا نأ
 هغيلبتب رمؤي مو عرشب هيلإ يحوأ ركذ ناسنإ : يبنلاو

 نينمؤم موق يف ثعبي دق يبنلا نكل «هيلإ ىحوي لوسرلاو يبنلا نم لكو
 لإ ىحوي دقو .ةاروتلا ةعيرشب نورمأي لئارسإ ينب ءايبنأك ةقباس ا

 رافك موق يف نوثعبي مهنإف لسرلا امأو ءةنيعم ةيضق يف صاخ يحو مهدحأ

 مهبذكيف نيفلاخم ىلإ نولسري مهف «هتدابعو هللا ديحوت ىلإ مهنوعدي

 كلتإ : ىلاعت لاق ,نولضافتي لسرلاو « يبنلا نم لضفأ لوسرلاو
 :ةسمخ مهو مزعلا ولوأ لسرلا لضفأو «ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا
 مهو «مالسلاو ةالصلا مهيلع دمحو ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون
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 حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ دقلو# : ىلاعت هلوق يف نوروكذملا

 هلوق يفو «اظيلغ اقاثيم ٍمهنم انذخأو 0 نب ىسيعو ىسومو ميهاربإو
 امو كيلإ انيحوأ يذلاو ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش# :ىلاعت

 ميهاربإ : : ناليلخلا مزعلا يلوأ لضفأو 4 ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيصو

 دمحم نيليلخلا لضفأو « مالسلاو ةالصلا لضفأ اعيح مهيلعو هيلع دمحو

 يفطصي هللا# : ىلاعت لاق اك ىلاعت هللا نم رايتخاو لضفت ةوبنلاو اذه
 دجلاب دبعلا هلاني ًابسك ةوبثلا تسيلو # سانلا نمو السر ةكئالنملا نم
 يف بأدلاو تاعاطلا قشأ ماحتقاو تادابعلا عاونأ فلكتو هل

 لوقي اك سفنلا ةضايرو قالخألا ريهطتو رطاخلا ةيقنتو سفنلا بيذهع

 ةدهاشملا مزال نم نأ نومعزي ثيح «ةوبنلا باستكا زوجي هنإ : ةفسالفلا

 حتفتو هنطاب ةارم لقصنت اهنإف ةضايرلاو بيذهتلاب هنطابو هرهاظ لاك دعب
 تال ةقيالافلا دنع: للف هول ايه الام ا اهو ل ضب
 : صئاصخ

 .ةوقلا قيرطب لب ملعت نودب ملعلا لاني ثيحب ةيملعلا نعل ىلوألا

 عمسيو هبطاخت ةينارون الاكشأ هسفن يف ليختي ثيحب ليختلا ةوق : ةيناثلا

 .اهنم باطخلا

 ِ يلويه)يف فرصتلا اهنومسي يتلا يهو .سانلا يف ريثأتلا ةوق : ةثلاثلاو

 بلط اذهو «باستكإلاب لصحن مهدنع تافصلا هذهو« (ملاعلا

 اذهو , عئانصلا نم ةعنص مهدنع يهف .ةفوصتملا ضعب ةوبنلا

 یون ىنح نمؤن نل اوئاقوا» : ات هللا لوق هيلع دري لطاب لوق
 هلوقو ,#هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا هللا لسر يتوأ ام لثم

 . «سانلا نمو السر ةكئالملا نم يفطصي هللا# : ىلاعت
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 تيلو ءاحل حلصي نمب هملعو هتمكح بسح هللا نم ء ءافطصا ةوبنلاف

 اوصتخا مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ حيحص .دبعلا لبق نم اباستكا

 هلوقي يذلا وحنلا ىلع تسيل نكلو مهريغ نع اهب نوزاتمي لئاضفب
 .لالضلا ةفسالفلا
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 ةوبنلا لئالد

 اهب فرعيو .قداصلا ىبنلا ةوبن اهب فرعت ىتلا ةلدألا ىه ةوبنلا لئالد

 دج مهم عوضوم اذه نأل ؛ةبذكلا نيئينتملا نم ل يعدملا بذاك

 :اهنمف «ةروصح ريغو ةعونتمو ةريثك ةوبنلا لئالدو

 : سوماقلا ينو «ةردقلل لباقملا زجعلا نم لعاف مسا يهو : ةزجعملا
 يهو .ةغلابملل اهيف ءاطلاو « يدحتلا دنع مصخلا هب زجعأ ام يبنلا ةزجعم

 ةحصو هقدص ىلع لديل هتوبنل هراتخي نم دي ىلع هللا هيرجي ةداعلل قراخ رمأ
 يتلا ةقانلا :اهنم اهنم «ةريثك مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا تازجعمو «هتلاسر

 ىسومل ةيا .ةيح اصعلا بلقو .هموق ىلع ةجح مالسلا هيلع حلاص اهيتوأ

 هيلع ىسيعل ةيا ىتوملا ءايحإو «صربألاو همكألا ءاربإو «مالسلا هيلع

 نارقلا : اهمظعأ ةريثك يهو ایک دمحم انيبن تازجعم ابنمو «مالسلا

 اهنمو «سنإلاو نجلا اهب هللا ىدحت يتلا ةدلاخلا ةزجعملا وهو «ميركلا
 ةالصلا هيلع هفك يف اصحلا حيبستو «رمقلا قاقشناو «جارعملاو ءارسإلا

 . ىضاملاو لبقتسملا ثداوح نع هرابخإو ءهيلإ عذجلا نينحو «مالسلاو
 يه لب «نوملكتملا هلوقي اك ةزجعملا يف ةروصحم تسيل ةوبنلا لئالدو

 :اهنم : ةعونتم ةريثك

 ءاقبو مهئادعأ نالذخو مهراصتنا نم نوكيس ايب ممألا مهرابخإ

 دوهو حونل لصح اك ء. ىش هنم فلختي ملو اوربخأ اک عقوف . مه ةبقاعلا
 همالسو هللا تاولص دمحم انيبنو ىسومو طولو ميهاربإو بيعشو حلاصو
 . هباتك يف هللا هصق ام نيعمجأ مهيلع

 ناقتإلاو ماكحإلا ةياغ يف رابخألاو عئارشلا نم هب اؤاج ام نأ :اهنمو

 نع الإ ردصي ال هلثم نأ ةرورضلاب ملعي ام قلخلا يدهو قئاقحلا فشكو

 . مهربأو سانلا ملعأ
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 ال هنأ هناحبس هتنس نم ملع دقو .ًارمتسم ًادييأت مهديؤي هللا نأ :اهنمو
 دقو «باذكلا حضتفي نأ دبال لب قداصلا هب ديؤي ام لثمب باذكلا ديؤي
 . هكلهي مث هللا هلهمي

 هتعاطب لمعلاو هللا ةدابع نم هب نورمأي ايف ةدحاو مهتقيرط نأ :اهنمو
 جورخ نكمي الف لسرلاو بتكلا عيمجب ناميإلاو رخآلا مويلاب قيدصتلاو
 رشبيو مهمدقتم مهرخأتم قدصي مهف هيلع اوقفتا |مع مهنم دحاو
 قدص اكو ءب دمحمب هلبق نمو حيسملا رشب اك « مهرخأتمب مهمدقتم
 . هلبق نييبنلا عيمج يم دمحم

 هنأ هتداعو هللا ةنس نم ملع دقف ءءايبنألل هللا دييأت : ةوبنلا لئالد نمو
 «هرصني الو باذكلا حضفي لب .قداصلا هب ديؤي ام لثمب باذكلا ديؤي ال
 بذكي لو ةوبنلا عدي مل وهف اطلسم املاظ اكلم رصن اذإو هكله نأ دبال لب
 يلون كلذكوإ : ىلاعت لاق اك هلثم ملاظ ىلع هللا هطلس ملاظ وه لب « هيلع
 هلسرأ هللا نإ : لاق نم فالخب «نوبسكي اوناك اب اضعب نيملاظلا ضعب
 .هكلهي مث ةدم هلهمي دق نکل ارمتسم ادييأت هديؤي ال اذهف .بذاك وهو

 ةوبنلا ىوعد نود وه ايف ةريثك قرط هل بذاكلاو قداصلا نيب زييمتلاو
 لضفأ نم نوكي نأ امإ ةلاسرلا يعدم نأ مولعمو «ةوبنلا ىوعدب فيكف
 فيقث رباكأ دحأ لاق اذهلو ل امإو هلمكأو قلخلا
 ةملك كل لوقأ ال هللاو) : هل لاقف مالسإلا ىلإ مهاعدو مهخلب ام بب يبنلل
 تدك لاو كيل ةرأ نأ نم ينيع يف لجأ تنأف اقداص تنك نإ «ةدحاو
 مهلمكأو قلخلا لضفأ هبتشي فيكف «(كيلع درأ نأ نم رقحأ تنأف ابذاك
 رهظ دقو الإ نيباذكلا نم ةوبنلا ىععدأ دحأ نم امو «مهذرأو قلخلا صقنأب

 هبذك هب رهظ ام هيلع نيطايشلا ذاوحتساو روجفلاو بذكلاو لهجلا نم هيلع

 هيلع رهظ دقو الإ نيقداصلا نم ةوبنلا ىعدا دحأ نم امو د و

 نإف «زييمت ىندأ هل نمل رهظ ام تاريخلا عاونأو ربلاو قدصلاو ملعلا نم
 .ًارومأ لعفي نأ دبالو رومأب مهرمأيو «رومأب سانلا ربخي نأ دبال لوسرلا
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 نم هبذك هب رهظي ام هلعفيو هنع ربخيو هب رمأي ام سفن نم رهظي بذاكلاو
 . ةريثك هوجو

 ةرحسلا قراوخو ةوبنلا لئالد نيب قرفلا نع لئاس لأسي امبرو اذه -
 . مويلا ترهظ يتلا تاعرتخملا بئاجعو .ناهكلاو

 ةرحسلا قراوخو ةوبنلا لئالد نيب ةريثك قراوف كانه نأ :باوجلاو

 :اهنم ةيعانصلا تاعرتخملاو ناهكلاو

 ةنهكلا رابخأ فالخب .طلغ الو فلخت اهيف عقي ال ءايبنألا رابخأ نأ

 ءايشألا ضعب يف انايحأ اوقدص نإو .بذكلا اهيلع بلاغلاف نيمجنملاو

 ناسنإلا اهاني ةفورعم ةداتعم رومأ عارتخالاو ةناهكلاو رحسلا نأ اهنمو

 نكميو سنإلاو نجلل ةرودقم امنوك نع جرخت ال يهف «هملعتو هبسكب

 سنإ الو نج اهيلع ردقي ال اهنإف ءايبنألا تايا فالخب ءاهلثمب اهتضراعم
 اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق# :ىلاعت لاق امك

 ال ءايبنألا تاياف «اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا

 مهقدص ىلع ةمالعو ةيا اهلعفي يذلا وه هللا لب قلخلا اهيلع ردقي

 . هللا الإ اهيلع ردقي ال هذهف .ليلقلا ماعطلاو ءاملا ريثكتو عذجلا

 نوقدصيو رمأ اب هدحو هللا نودبعي نوملسم نونمؤم ءايبنألا نأ : اهنمو
 الف ةبذكلا نوئبنتملاو ناهكلاو ةرحسلا امأو ءءايبنألا هب تءاج ام عيمج

 . هللا لزنأ ام ضعبب نيبذكم نيكرشم الإ نونوكي

 امأو «مالسلا مهيلع ءءايبنألا هب ءاج ام قفاوت لوقعلاو رطفلا نأ : اهنمو

 ةيعمسلا ةلدألا نوفلاخي مهنإف نوباذكلا نولاجدلاو ناهكلاو ةرحسلا

 . ةيرطفلاو ةيلقعلاو
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 ناهكلاو ةرحسلاو «لوقعلاو رطفلا لمكي ايب اوءاج ءايبنألا نأ :اهنمو
 .رطفلاو لوقعلا دسفي اب نوئيجي ةبذكلاو

 زع هللا اهلعفي امنإو مه مهلاعفأب لصحت ال ءايبنألا تازجعم نأ : اهنمو

 نارقلاب نايتإلاو ة هيح اصعلا بلقو رمقلا قاقشناك مه ة همرلعو ةيآ لجو

 رايتخا ىلإ ال هللا ىلإ تايآلا رمأف «هب هللا صتخي يذلا بيغلاب رابخإلاو
 نإ لق :لاق ةياب يتأي نأ هنم اوبلط امدنع هيبنل هللا لاق اك .قولخملا
 ناهكلاو ةرحسلا قراوخ امأو .نيبم ريذن انأ امنإو هللا دنع تايآلا
 . قلخلا لاعفأب لصحت اهنإف ةيعانصلا تاعرتخملاو

 دارأ نمو .ةحضاو ةريثك ناهكلا قراوخو ءايبنألا تايا نيب قراوفلاو
 . هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل «تاوبنلا» باتك عجاريلف ديزملا



 نارقلا ةزجعم

 يبن لك نأل ؛ ميظعلا نارقلا وه يب دمحم انيبن تازجعم مظعأ نإ
 موق يف ًايشاف رحسلا ناك امل كلذلو «هموق لاحل ةبسانم هتزجعم نوكت

 ام تفقلت اهنكل «ةرحسلا عنصي ام ةروص ىلع اصعلاب ىسوم ءاج نوعرف
 نم سيلو قحلا وه ىسوم هب ءاج ام نأ اوملعو اوعجفناو اوراتحاف اوعنص
 .نيملاعلا برب انما اولاق .نيدجاس ةرحسلا ىقلأف# : ىلاعت لاق امك «رحسلا

 ناك الو «مالسلا هيلع ىسوم ريغل هنيعب كلذ عقي ملو 4#نوراهو ىسوم بر
 حيسملا ءاج بطلا هيف اشف دق مالسلا هيلع ىسيع هيف شيعي يذلا نمزلا
 لاضعلا ءادلا نم صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإ نم ءابطألا ريح اب
 ءابطألا لوقع تشاطف هللا نذإب ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخو ‹ حيبقلا
 ةحاصفلا بابرأ برعلا تناك الو «لجو زع هللا دنع نم كلذ نأ اونعذأو

 زال دمحم انيبن ةزجعم هناحبس هللا لعج ةباطخلاو مالكلا ناسرفو ةغالبلاو

 ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ميركلا نارقلا يه
 راتخا دقف ,روصعلا رم ىلع ةدلاخلا ةيقابلا ةزجعملا وهو «ديمح ميكح نم

 .نيعمجأ سانلل ةماعلا ةيوامسلا تالاسرلا ةمتاخل ةرهابلا ةزجعملا هذه هللا
 مالك هنأ نوملعيف هنولتيو نامز لك يف لايجألا اهيلع علطي ةزجعم نارقلاف

 وأ هلثمب اوتأي نأ نجلاو سنإلا هللا ىدحت دقو ءرشبلا مالك سيلو اقح هللا

 ىلإ هك دمحم ةثعب ذنم مهنم دحأ عاطتسا اف «هنم ةروسب وأ هنم روس رشعب

 ىلع «هنم ةروس لثمب وأ هلثم باتكب دحأ يتأي نأ دبألا ىلإو اذه انرصع

 روصع يف مالسإلا نيدلو يي لوسرلل نيريثك ءادعأ دوجو نم مغرلا
 ةروسب اوتأف اندبع ىلع انلزن امم بير يف متنك نإو# : ىلاعت لاق «خيراتلا
 نلو اولعفت مل نإف ,نيقداص متنك نإ هللا نود نم مكءادهش اوعدأو هلثم نم

 *نيرفاكلل تدعأ ةراجحلاو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا اوقتاف اولعفت
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 نلو اولعفت مل نإف» :هلوق يف ةعاسلا مايق ىلإ ايئاق لازي ال يدحتلاف
 ثيدحب اوتأيلف .نونمؤي ال لب هلوقت نولوقي مآ :ىلاعت لاقو ««اولعفت
 . * نيقداص اوناك نإ هلثم

 ةروس نإف .ةكمب ناك يدحتلا اذهو :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 لاقف ةرجه ا دعب ةنيدملا يف يدحتلا داعأ مث يكملا نم روطلاو دوهو سنوي
 اوتأف اندبع ىلع انلزن امم بير يف متنك نإو# : ةيندم يهو ةرقبلا ةروس يف

 ۾ نإف .نيقداص متنك نإ هللا نود نم مكءادهش اوعداو هلثم نم ةروسب

 تدعأ ةراجحلاو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا اوقتاف اولعفت نلو اولعفت

 . «نيرفاكلل
 «رانلا اوقتاف اولعفت نلو اولعفت مل نإفإ# : هلوق : امهدحأ :نيرمأ ركذف

 مكب قيحيف هوبذكت نأ هللا اوفاخف قح هنأ متملع دقف اولعفت مل اذإ :لوقي

 يفنل نلو «اولعفت نلو## : هلوق : يناثلاو .نيبذكملل هتدعو يذلا باذعلا

 ربخأ اك هلثم نم ةروسب نوتأي ال نامزلا نم لبقتسي |ميف مهنأ تبثف لبقتسملا
 ةيكم يهو «ناحبس» ةروس يف لوقي نأ يي هيبن ىلاعت هللا رمأو «كلذب
 نئل لق# :رتاوتملا ربخلاو نارقلا صنب ةكمب ناك وهو ءارسإلا ركذب اهحتتفا
 وهل نوا ال نآرقلا اذه نب اان نأ لع ناو سنإلا تعا
 مه ازجعم قلخلا عيمج ريخلاب ريخي نأ هرمأ «اريهظ ضعبل مهضعب ناك
 اورهاظت ول نارقلا اذه لثمب نوتأي ال مهلك اوعمتجا اذإ مهنأب اعطاق

 عمس نم لك هعمس دقو «قلخلا عيمجل يدحتلا اذهو ,كلذ ىلع اونواعتو

 ةروسب اوتأ الو هوضراعي مل مهنأ كلذ عم ملعو «ماعلاو صاخلا هفرعو نارقلا
 نأ نم ملع ام عم كلذ ىلع رمألاو مويلا ىلإ لب ثعب نيح نمو «هلثم نم
 رافكلا ناكو ليلق هعبت |نإ ثعب الو «ثعبي نأ لبق ارافك مهلك اوناك قلخلا
 نوبهذي ةرات «نكمم قيرط لكب نيدهتجم هلوق لاطبإ ىلع سانلا صرحأ نم
 هولأس اك هنع هولأسي ىتح بيغلا نم رومأ نع مهنولأسيف باتكلا لهأ ىلإ
 عمجم دعب عمجم يف نوعمتجيو «نينرقلا يذو فهكلا لهأو فسوي ةصق نع
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 نیل نهب یف لاثمألا هل درب رضب اورا هيف ر اه: لع اوقفت
 رحاس ةراتو «نونجم نولوقي ةراتف قرفلا روهظ عم (ام هبش درجللا هلثمب

 نم مهريغو مه نوملعي يتلا لاوقألا نم كلذ لاثمأ ىلإ «رعاشو نهاكو
 دعب ةرم ةضراعملاب مهادحت دق ناك اذإف هيلع ءارتفا اهنأ اهعمسي لقاع لك

 هنإف ءاهولعفل اهيلع نيرداق اوناك ول مهنأ مولعمف «مهاوعد لطبت يهو ةرم
 دوجو بجو ةلصاح ةردقلا تناك اذإ دكؤملا ماتلا يعادلا اذه دوجو عم
 لكل انيبم املع بجوي اذهف ضرألا لهأ رئاس يف لوقلا اذكه مث .رودقملا
 ريغبو ةليحب نارقلا اذه لثمب اوتأي نأ نع ضرألا لهأ عيمج زجعب دحأ
 ل اذه نإف «ىتوملا ءايحإك اهسنج رركت يتلا تايآلا نم غلبأ اذهو «ةليح
 ةكمب وهو يدحتلا اذه ىلع رمألا لوأ يف يئ همادقإف «هريظنب دحأ تأي

 ىلع نجلاو سنإلا عمتجا ول هنأ هب عطقي اربخ لوقي نأ ىلع ليلق هعابتأو

 راصعألا رئاس يفو رصعلا كلذ يف هلثمب نوتأي ال نارقلا اذه لثمب اوتأي نأ
 ال نظلاو كشلا عمف الإو ىهل هنقيتو كلذب همزج عم الإ نوكي ال ةرخأتملا

 ,هقيدصت نع سانلا عجريف حضتفي هبذك رهظي نأ فاخي نم كلذ لوقي
 هل ىلاعت هللا ا نع اا كلذ نكي نخب م 40 انقينمارتللدب امزاج ناك اذإو

 ال قلخلا عيمج نأ ناسنإلا ملعي نأ ةداتعملا مولعلا يف سيلو .كلذب

 سلا ةردق نع جراخ هنأ ملاعلا ملع اذإ الإ همالك لثمب اوتأي نأ نوردقي

 : رجيشم ارك نكت اذهب ملعلاو
 ةهج نمو .ظفللا ةهج نم :ةددعتم هوجو نم ةزجعم ميركلا نارقلاو
 يتلا هيناعم ةهج نمو « ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد يف ةغالبلا ةهج نمو 0

 ريغو هتكئالمو هتافصو هئاسأو ىلاعت هللا نع اهم ربخأ ىتلا هيناعمو ءاهب رمأ
 بيغلا نعو لبقتسملا بيغلا نع اهب ربخأ ىتلا هيناعم ةهج نمو .كلذ

 لئالدلا نم هيف نيب ام ةهج نمو «داعملا نع هب ربخأ ام ةهج نمو «ىضاملا
 . ةينيقيلا
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 ءايبنألا ةمصع

 كاستمإلا : ماصتعإلاو . يماحلا عناملا : مصاعلاو .ةعنملا : ةمصعلا

 . ىصاعملاو بونذلا نم هئايبنأل هللا ظفح انه ةمصعلاب دارملاو ‹ءىشلاب

 يف حجارلا انيبمو فالخلل ايكاح هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 : ةلأسملا هذه

 يفو هناحبس هللا نع نوربخي ايف نوموصعم مهيلع هللا تاولص ءايبنألا»

 لاق امك .هوتوأ ام لكب ناميإلا بجو اذهلو .ةمألا قافتاب هتالاسر غيلبت

 ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ امو هللاب انما اولوق# :ىلاعت
 نم نويبنلا يتوأ امو ىسيعو ىسوم ىتوأ امو طابسألاو بوقعيو قاحسإو
 هب متنمآ ام لثمب اونما نإف .نوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال مهر

 عيمسلا وهو هللا مهكيفكيسف قاقش يف مه |نإف اولوت نإو اودتها دقف
 باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نما نمربلا نكلوإ» :لاقو . # ميلعلا
 للاب نما لك نونمؤملاو هبر نم هيلإ لزنأ اب لوسرلا نما# : لاقو 4نييبنلاو
 انعطأو انعمس اولاقو هلسر نم دحأ نيب قرفن ال هلسرو هبتكو هتكئالمو

 ىه ءايبنألل ةتباثلا ةمصعلا هذهو : لاق . . . 4رصملا كيلإو انبر كنارفغ
 هللا نع ءىبنملا وه يبنلا نإف .ةلاسرلاو ةوبنلا ددصقم اهب لصحي يتلا
 بنا لك جبسون ل ھو لكون ات ا ی ھاز
 قافتاب أطخ كلذ يف رقتسي الف ةتباث هللا نع هنوغلبي ايف ةمصعلاو ءالوسر
 : لاق نأ لاج :نئلسملا

 وه له : عازن هيف سانللف ةلاسرلا غيلبتب قلعتي ام ريغ يف ةمصعلا امأو

 وأ رئاغصلاو رئابكلا نم ةمصعلا يف نوعزانتمو «عمسلاب وأ لقعلاب تباث
 ال مأ ءاهلعف يف ال اهيلع رارقإلا يف يه امنإ ةمصعلا له مأ ءاهضعب نم

 لول



 رفكلا نم ةمصعلا بجت لهو .طقف غيلبتلا يف الإ ةمصعلاب لوقلا بجي
 . ؟ال وأ ثعبملا لبق بونذلاو

 فلسلا نع ةلوقنملا راثالل قفاوملا وهو سانلا روهمج هيلع يذلا لوقلاو
 زوجي هنإ لوقي نم ىلع درلاو اقلطم بونذلا ىلع رارقإلا نم ةمصعلا تابثإ
 اذه ىلع لدت انإ تررح اذإ ةمصعلاب نيلئاقلا ججحو ءاهيلع مهرارقإ
 نإف ءءايبنألا هيلع رقأ بنذ عوقو ىلع لدت ال ةافنلا ججحو .لوقلا

 هيلع اورقأ ايف عورشم وه انإ مهب يسأتلا نأب اوجتحا ةمصعلاب نيلئاقلا

 مل ايف مهتعاط بجت |منإ يبغلاو رمألا نأ امك «هنع اوعجرو هنع اوهن ام نود
 ايهم الو هب ًارومأم هلعج زوجي الف يبغلاو رمألا نم خسن ام امأف .هنم خسني
 . هيف ةعاطلاو هعابتا بوجو نع الضف هنع

 تمظع نمم اأ وأ «لامكلا يفانت بونذلا نأ نم هب اوجتحا ام كلذكو
 ججحلا نم كلذ وحن وأ نييغتلا بجوت اهنأ وأ « حبقأ - ةمعنلا هيلع
 ةبوتلاف الإو عوجرلا مدعو كلذ ىلع ءاقبلا عم نوكي نإ اذهف «ةيلقعلا

 لاق اك . هيلع ناك ام مظعأ ىلإ اهبحاص اهب عفري هللا اهلبقي يتلا حوصنلا

 ,ةئيطخلا لبق هنم اريخ ةبوتلا دعب مالسلا هيلع دواد ناك : فلسلا ضعب

 ا ل ول :رخا لاقو

 لجر نم هدبع ةبوتب حرفأ هلل) : ةبوتلا ثيدح حاحصلا يف تبث دقو «هيلع
 ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا يفو :لاق نأ ىلإ . . .ثيدحلا (الزنم لزن

 .هؤاصحإ رذعتي ام لوقلا اذه قفاوي ام نارقلا لبق تلزنأ يتلا بتكلاو
  ةيرهدلاو ةيردقلاو ةيمهجلا تاليوأت لثمب كلذ اولوأت كلذل نودارلاو

 نم يهو ىداعملا صوصنو ءردقلا صوصنو ‹تافصلاو ءاسألا صوصنل

 نم اهنأو ةلطاب اهنأ رارطضالاب ملعي يتلا ةينطابلا ةطمارقلا تاليوأت سنج

 ءايبنألا ميظعت مهدحأ دصقي ءالؤهو «هعضاوم نع ملكلا فيرحت باب
 ةمصعلا نإ مث « مهب رفكلا يف عقيف مهب ناهيإلا ديريو « مهبيذكت يف عقيف
 اوعفتني مل غيلبتلا يف ةمصعلا يهو عامجإلاو لقعلاو عرشلا ليلدب ةمولعملا
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 هانعم اومرح ظفلب نورقي |نإو ءايبنألا هتغلب ام بجومب نورقي ال اوناك ذإ اهب
 قتلا ةمصعلاو «ىنامأ الإ باتكلا نوملعي ال نيذلا نييمألاك هيف اوناك وأ

 اهنإف ,مهدنع اهيلإ مهب ةجاح الو اهب اوعفتني مل ةتباث تناك ول اهوعدا اوناك
 ريغب ءايبنألا ىلع اهيف مهدحأ ملكتيف هب ناميإلاب اورمأ |ب ال مهريغب ةقلعتم
 يذلا وهو مهتعاطو ءايبنألا قيدصت نم هيلع بجي ام عديو هللا نم ناطلس

 لمح ام هيلع |نإف# : ىلاعت لاق ةواقشلا لصحت هدضبو ةداعسلا هب لصحت

 .ةيآلا «متلمح ام مكيلعو

 انورقم الإ ءايبنألا نم يبن نع كلذ نم ًائيش نآرقلا يف ركذي مل ىلاعت هللاو
 انل رفغت مل نإو انسفنأ انملظ انبر# : هتجوزو مدا لوقك رافغتسإلاو ةبوتلاب
 كلأسأ نأ كب ذوعأ ينأ بر : حون لوقو *«نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو

 ليلخلا لوقو «(نيرساخ لا نم نكأ ينمحرتو يل رفغت الإو ملع هب يل سيل ام
 #«باسحلا موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يل رفغا انبر# :مالسلا هيلع
 تنأ# : ىسوم لوقو نيدلا موي يتئيطخ يل رفغي نأ عمطأ يذلاو# : هلوقو
 ةنسح ايندلا هذه يف انل بتكاو .نيرفاغلا ريخ تنأو انمحراو انل رفغاف انيلو

 يل رفغاف يسفن تملظ ينإ بر :هلوقو (كيلإ انده انإ ةرخآلا ينو
 ىلاعت هلوقو 4نينمؤملا لوأ انأو كيلإ تبت كناحبس لاق قافأ |لفإ» : هلوقو
 اندنع هل نإو كلذ هل انرفغف .بانأو اعكار رخو هبر رفغتساف# :داود نع

 اکلم يل بهو يل رفغا بر : نامیلس نع ىلاعت هلوقو بام نسحو یفلزل

 ام هنع هللا ركذي مل اذهلف ابنذ هنع هللا ركذي ملف قيّدصلا فسوي امأو

 ءوسلا هنع فرصنل كلذك# :لاق لب رافغتسإلا نم بنذلا بساني
 ءوسلا هنع فرص هنأ ريخأف «نيصلخملا اندابع نم هنإ ءاشحفلاو
 ؛ هلوق امأو ءءاشحف الو ءوس هنم ردصي مل هنأ ىلع لدي اذهو .ءاشحفلاو

 هتحت سنج مسإ : مهاف «هبر ناهرب ىأر نأ الول اهب مهو هب تم دقلو#
 دقو «رارصإ مهو «تارطخ مه :ناعون محلا : دمحأ مامإلا لاق مك «ناعون
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 هيلع بتكت مل ةئيسب مه اذإ دبعلا نإ» : ةي يبنلا نع حيحصلا يف تبث

 اهكرت نإو «ةدحاو ةئيس هل تبتك اهلمع نإو «ةنسح هل تبتك اهكرت اذإو
 للك فسويو «ةئيس هيلع بتكت الو ةنسح هل بتكت مل هلل اهكرتي نأ ريغ نم

 كلذو .هصالخإل ءاشحفلاو ءوسلا هنع هللا فرص كلذلو « هلل هكرت امه مه

 بجوملا صالخإلا هضراعو مهلا وهو بنذلل يضتقملا ماق اذإ نوكي امنإ
 الإ هنم ردصي مل مالسلا هيلع فسويف « هلل بنذلا نع بلقلا فارصنال

 نم فئاط مهسم اذإ اوقتا نيذلا نإ# : ىلاعت لاق اهيلع باثي ةنسح

 باوج رهظي اذهبو :لاق نأ ىلإ . . .#نورصبم مه اذإف اوركذت ناطيشلا

 اك ةوبنلا لبق اموصعم ناك نم الإ ايبن ثعبي ال هللا نإ :لوقي نم ةهبش

 ا : لاق نم كلذكو , مهريغو ةضفارلا نم ةفئاط كلذ لوقي

 اضفخ نوكت:بونذلا نأ اومهوت ءالؤه ناف .ءةوسلا لبق انمؤم ناك نم الإ

 بونذلا بحاص نأ نظ نمف < , مهطلغ أشنم اذهو ءاہنم بئاتلا بات نإو

 باقعلاو مذلا نإف ءًاييظع اطلغ طلاغ وهف ًاصقان نوكي حوصنلا ةبوتلا عم

 مدق نإ نكل ءالصأ ءىش اهنم بئاتلا قحلي ال بونذلا لهأ قحلي يذلا

 ر اجرنا نوب ا دقف ا وو ی ةررزلا"
 .هلاح بساني ام باقعلاو مذلا

 لب ةبوتلا نورخؤي ال اوناك همالسو مهيلع هللا تاولص ءايبنألاو

 مه لب بنذلا ىلع نورصي الو نورخؤي ال ءاهيلإ نوقباسيو اهيلإ نوعراسي

 هب هيلتبي ب كلذ هللا ٌرفك اليلق انمز كلذ رخأ : نمو «كلذ نم نوموصعم

 امأو ءةوبنلا دعب ناك هءاقلإ نأ روهشملا ىلع اذه مكي نونلا اذب لعف اى

 . اذه ىلإ جاتحي الف ةوبنلا لبق ناك هءاقلإ نإ لاق نم

 رفكلا يف عقي مل نمم لضفأ نوكي دق بونذلاو رفكلا نم بئاتلاو
 هلبق سيل نمت ةوبنلاب 0 لضفألاف لضفأ نوكي دق ناك اذإو «بونذلاو
 مهو مهونذ نم ربخأ اب فسوي ةوخإ نع هللا يخأ دقو .ةليضفلا يف

 ينإ لاقو طول هل نماف# : ىلاعت لاق دقو «ىلاعت هللا مهأبن نيذلا طابسألا
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 نإ لاقت لا هلي قا داس يلع عار ول ودا نزلا راوي
 نم اوربكتسا نيذلا الملا لاق## : بيعش ةصق يف ىلاعت لاق دقو «طول موق

 ا يل ارا ل

 ذإ دعب مكتلم يف اندع نإ ًابذك هللا ىلع انيرتفا دق .نيهراك انك ول وأ لاق
 لك انبر عسو انبر هللا ءاشي نأ الإ اهيف دوعن نأ انل نوكي امو اهنم هللا اناجن

 کیا ی و نيو انني عنا ايو كلك دانا نم اقع ىف
 انضرأ نم مكنجرخنل مهلسرل اورمك نيذلا لاقو# : لاعت لاقو #* نيحنافلا

 صقنب ال - ةياهنلا لامكب رابتعالا نأ فرع اذإو «ةيآلا 4انتلم يف ندوعتل وأ
 نم دبع لكل دبالف «رافغتسإلاو ةبوتلاب لصحي نإ لامكلا اذهو  ةيادبل

 تانمؤملاو ا و تارو ا تاقفانملاو نيقفانملا
 . «|ميحر ًاروفغ هللا ناكو

 نيلسرملا متاخ لإ امه دعب نمو حونو مدا ة هروتب هناحبس هللا انريخأ دقو

 ءاجاذإ# : ىلاعت هلوق هيلع لزن ام رخآ نم وأ هيلع: لر امرا ا

 يبنلا رافغتسا يف ةريثك اصوصن ركذ مث 50 . چاباوت ناك هنإ هرفغتساو كبر

 .ةرهاظتم ةريثك بابلا اذه يف ةنسلاو باتكلا صرصنو ... :لاق مث ذك

 نكلو « ةريثك نيملسملا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا نع كلذ ٤ راثآلاو

 اك ةينطابلاو ةيمهجلا تاليوأت سنج نم صوصنلا هذه نولوأتي نوعزانملا
 نم ةدساف اهنأ اهربدت نمل نيبت مهتاليوأتو بابلا اذه يف هلعف نم كلذ لعف
 مدقت ام هللا كل رفغيل» : هلوق مهليوأتك هعضاوم نع ملكلا فيرحت باب

 . نالطبلا
 ممنإ نولوقي مهيلع رئاغصلا زاوجب نولوقي نيذلا روهمجلاو :اضيأ لاقو

 نإف مابك هيف اهب الإ مهوفصو امف ذئنيحو اهيلع رارقإلا نم نوموصعم
 لجيل



 ىلإ بوتي ال يبنلا نوك هيلع مزلي فلاخملا لوقو .ميتاوخلاب لامعألا

 . دوصقملا ىهتنا «. . . هللا

 ةيادب هيلع عمجم وه ام اهنم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصع

 : كلذ نايبو ةياهن ال ةيادب هيف فلتخم وه ام اهنمو «ةياهنو

 ؛ هتالاسر غيلبت يفو ىلاعت هللا نع نوربخي |ميف مهتمصع ىلع اوعمجأ )١(
 . ةوبنلاو ةلاسرلا دوصقم اهب لصحي يتلا يه ةمصعلا هذه نأل

 اهنم مهتمصعب مهضعب لاقف «يصاعملا نم مهتمصع يف اوفلتخاو (۲)
 ةفلاخو اهتعقاوم نع لجي ةوبنلا بصنم نأل ؛اهرئاغصو اهرئابك اقلطم

 عوقو ا ال ل مهب يا 3 34 ءادمع ال هللا

 0 نم ءىش تابثإب ةدراولا داخلا 3 اولوأتو ةعاط اهلك

 نارقلا يف درو ام ليلدب .مهنم رئاغصلا عوقو زاوجب روهمجلا لاقو
 اک ءاهنع نوعجريو اهنم نوبوتيف اهيلع نورصي ال مهنكل ءرابخألاو
 ءادتقالا نوكيو ءاهيلع رارصآلا نم نيموصعم نونوكيف هليصفت رم

 اهنم ةبوتلا يف مهب
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 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نيد

 تعونت نإو .دحاو نيد مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نيد نإ

 يذلاو احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش# :ىلاعت لاق ,مهعئارش
 الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيصو امو كيلإ انيحوأ

 اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا اهيأ ايإط : ىلاعت لاقو «(هيف اوقرفتت
 مكبر انأو ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإو .ميلع نولمعت اب ينإ كاف
 ةوخإ ءايبنألاو ,دحاو اننيد ءايبنألا رشاعم انإ» : يب يبنلا لاقو «نوقتاف
 :وهو «هربغ هللا لبقي ال يذلا مالسإلا نيد وه ءايبنألا نيدو «تالعل
 ءهلهأو كرشلا نم صولخلاو ةعاطلاب هل دايقنإلاو ديحوتلاب هلل مالستسالا

 : ميهاربإ نع لاقو 4نيملسملا نم نوكأ نأ ترمأو# : حون نع ىلاعت لاق
 لاقوإ : ىسوم نع لاقو «نيملاعلا برل تملسأ لاق ملسأ هبر هل لاق ذإ»
 نع لاقو «نيملسم متنك نإ اولكوت هيلعف هللاب متنمأ متنك نإ موق اي ىسوم
 دهشاو انمأ اولاق يلوسربو يب ونمأ نأ نييراوحلا ىلإ تيحوأ ذإو# : حيسملا
 . ‰نوملسم اننأب

 نويبنلا اهب مكحيو# :ةاروتلا ن نعو ءايبنألا نم مدقت نميف ىلاعت لاق دقو

 تملظ ينإ بر# :أبس ةكلم نع ىلاعت لاقو «اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا
 ءايبنألا نيد وه مالسإلاف .4نيملاعلا بر هلل نايلس عم تملسأو يسفن
 نمو ءاكرشم ناك هريغلو هل ملستسا نمف «هدحو هلل مالستسالا وهو اعيمج

 .رفاك هللا ةدابع نع ربكتسملاو كرشملا نم لكو ءاربكتسم ناك هل ملستسي مل
 نأب كلذو «هدحو عاطي نأو «هدحو هتدابع نمضتي هلل مالستسالاو

 مالسإلا لوأ ين رمأ اذإف «تقولا كلذ يف هب رمأ ام لعفب تقو لك يف عاطي
 نم لك ناك ةبعكلا لابقتساب كلذ دعب رمأ مث سدقملا تيب لبقتسي نأب

 نيلعفلا نم لكو ةعاطلا وه نيدلاف , مالسالا يف الخاد هب رمأ نيح نيلعفلا
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 لسرلا كلذكف .يلصملا هجوت وهو لعفلا روص ضعب عونت اهنإو هلل ةدابع
 عنمي ال كلذ نإف كسنملاو هجولاو جاهنملاو ةعرشلا تعونت نإو دحاو مهنيد

 انلثم اك ,دحاولا لوسرلا ةعيرش يف كلذ عنمي ملك ًادحاو نيدلا نوكي نأ

 ايو دمحم ةعيرش يف ايناث ةبعكلا لابقتسا مث الوأ سدقملا تيب لابقتساب

 ارمأ تقو يف هللا عرشي دقف ( مهعئارش تعونت نإو دحاو ءايبنألا نيدف

 لبق خوسنملاب لمعلاف «ةمكحل رخآ ًارمأ رخآ تقو يف عرشي مث ةمكحل
 خوسنملاب كسمت نمف ‹خسانلاب لمعلا بجي خسنلا دعبو هلل ةعاط هخسن

 ءءايبنألا نم دحأل عبتم وه الو مالسإلا نيد ىلع وه سيلف خسانلا كرتو

 ىلاعت هللاو ‹ خوسنم لدبم عرشب اوكسمت مهنأل ؛ ىراصنلاو دوهيلا رفك اذهلو

 انمضتم اهحالصإب اليفك نوكيو اهتقوو اهاح بساني ام ةمأ لكل عرشي

 نأ ىلإ ءاهلجأ ءاهتنال عئارشلا كلت نم ءاشي ام هللا خسني مث .اهحجلاصمل

 دادتما ىلعو ضرألا هجو ىلع سانلا عيمج ىلإ نييبنلا متاخ ادمحم هيبن ثعب

 ال ناكمو نامز لكل ةح اص ةلماش ةعيرش هل عرشو ‹ ةمايقلا موي ىلإ نمزلا

 لَك هب نايإلاو هعابتا الإ ضرألا لهأ عينج عيمج عسي الف .خسنت الو لدبت

 : ىلاعت لاقو «اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ اي لقإ# : ىلاعت لاق

 كانلسرأ امو : ىلاعت لاقو «اريذنو ًاريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو

 نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام : ىلاعت لاقو «نيملاعلل ةمحر الإ

 . #نييبنلا متاحو هللا لوسر

 عيمجل باطخ اهيف ةا دمحم هلوسر ىلع هناحبس هللا اهزنأ يتلا تايآلاو
 نم مكحب برعلا صخي مو .مهسانجأ فالتخا ىلع سنإلاو نجلا قلخلا
 ربو «قفانمو «ملسمو «نمؤمو .رفاك مساب ماكحألا قلع لب ماكحألا
 نارقلا يف ةروكذملا ءمسألا نم كلذ ريغو «ملاظو .نسحمو «رجافو

 ماكحألا نم مكحب برعلا صيصخت ثيدحلاو نآرقلا يف سيلف «ثيدحلاو
 هللا هضغبي ايفو هللا هبحي |يف ةرثؤملا تافصلاب ماكحألا قلع نإ .ةيعرشلا

 مث الوأ هموق غلب هنأل ؛ غيلبتلا لجأل وه نإ برعلا ناسلب نارقلا لوزنو
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 غيلبت مث ءالوأ هموق غيلبتب هللا هرمأو .. اا رام غلب مهتطتساوب

 انإو اصيصخت اذه سيلو «برقألاف برقألا داهجب رمأ |ک برقألاف برقألا
 دحاو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نيد نأ دوصقملاو ‹ غيلبتلاب جر -رذدن وه

 مهعئارش تعونت نإو داسفلاو كرشلا نع يبنلاو هلل ةدابعلا صالخإ وهو

 هتلاسر تمع يذلا يي دمحمب اومتخ نأ ىلإ تاجاحلاو فورظلا بسح

 ةح اص يهو خسنت الو ريغت الو لدبت ال ايندلا رخآ ىلإ تدتماو قلخلا
 رخآ ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هذعت ع : الو ناكمو نامز لكل ةحلصمو

 ةدابعلا 0 ناميإلا نم هلبق نم نولسرملا هب رمأ اب رمأي وهو «نامزلا

 هناوخإو «نيلسرملا هناوخإل قدصموهو «ماكحألا نم هعرش ا هل

 ىسيع حيسملا وهو ًانامز هيلإ لسرلا برقأ اصوصخ «هب اورشب دق نولسرملا

 ينإ ليئارسإ ينب ايإ» : : هموقل لاق نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا
 نم يأ لوسرب 0 ل ص 00 نيب امل دي مكيلإ هللا لوسر

 دوهيلا نم هدحج نم هدحج ناو تاحضاولا حضوأ نم وه ام هصئاصخو

 «نوملعي قر 0 نومتكيل مهنم ًاقيرف ناو اا نوفرعي اک هنوفرعي
 . هبانتجا انقزراو الطاب لطابلا انرأو هعابتا انقزراو اقح قحلا انرأ مهللا
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 انامجإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لوسرلا

 صئاصخو ءايبنألا نم هريغ نع اهب صتخا صئاصخ لإ دمحم لوسرلل

 : اهم ةريثك ءايبنألا نم هريغ نع اهب صتتخا يتلا صئاصخلاو ( أ )
 مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام# : ىلاعت لاق «نييبنلا متاخ هنأ - ١

 يبن ال نييبنلا متاخ انأ» : يي لاقو «نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو

 . «يدعب

E ىلاعت ا e 

 ضعب لوقيف دحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا عمجي هلل نأ «هتحص

E : اون مث مدآ نوتأيف رم 

 ا ل 7

 ًادجاس رخيف «اهل انأ» :لوقي هنإف ةي ادمح الإ يريغ ىلإ اوبهذا :لوقي

 اذبم هصاصتخاو قلخلا عيمج ىلع هلضف رهظي اذهبو ةعافشلاب هل نذؤي نأ ىلإ

 ش . ماقملا

 اأ اي لق :ىلاعت لاق «سنإلاو نجلا نيلقثلا ىلإ هتثعب مومع - ۳
 .(سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو .#اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا
 امو# . #اريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت#

 نوعمتسي نجلا نم ًارفن كيلإ انفرص ذإو# . «نيملاعلل ةمحر الإ اناس

 اذهو نيرذنم مهموق ىلإ اولو يضق الف اوتصنأ اولاق هورضح الف نارقلا

 نفت



 قلخلا عيمجل باطخ اهيف اي دمحم ىلع هللا اهزنأ يتلا تايآلاو هيلع
 لوزنلا بابسأ نم ناك نإو .نيلقثلل ةماع هتلاسر تناك ذإ سناإلاو نجلا
 نيعملا بلا اضعه تابا نم وك نلف ةيوعلا ىف ادور ناك اه
 تايا نإ نيملسملا نم دحأ لقي ملف .نيملسملا قافتاب هيف لزن يذلا

 صتخي كلذ ريغو نيبراحملاو ةقرسلا دح وأ ناعللا وأ راهظلا وأ قالطلا

 .ةيآلا لوزن ببس ناك يذلا نيعملا صخشلاب

 برعلا يف تناك رومأ هببس ناك نإو نآرقلا تايا ضعب نأ انه دوصقملاو
 ناك عون يأ يف ىنعمو اظفل تايآلا هيضتقت ام لوانتي ماع تايآلا مكحف

 سنإلا نيلقثلل ةلماش ويي هتوعدف .نجلاو سنإلا ىلإ ثعب ةي دمحو
 نم مكحب برعلا صخ هنأ نظي الف «مهسانجأ فالتخا ىلع نجلاو
 , نمؤمو ءرفاكو .ملسم مساب ماكحألا قلع امنإ لب ءالصأ ماكحألا

 يف ةروكذملا ءاسألا نم كلذ ريغو ملظو «نسحو .رجافو ءربو « قفانمو
 نم کت برعلا صيصخت ثيدحلا الو نآرقلا يف سيلو .ثيدحلاو نآرقلا

 اميفو هللا هبحي يف ةرثؤملا تافصلاب ماكحألا قلع (نإو ءةعيرشلا ماكحأ

 هللا هضغبي امع ىهنو «ناكمإلا بسحب هيلإ اعدو هللا هبحي اب رمأف .ضغبي
 ماكحألا عاونأ نم عونب برعلا صخي ملو ,ناكمإلا بسحب هتدام مسحو
 ناسلب لب مهناسلب نآرقلا لزن نكل ةيربلا عيمجل هتوعد تناك ذإ ةيعرشلا

 ,ممألا رئاس غلب مهتطساوب مث الوأ هموق غلب هنأل ؛ غيلبتلا لجأل شيرق
 برقألا داهجب رمأ اى هيلإ برقألاف برقألا غيلبتب مثالوأ هموق غيلبتب هرمأو

 دقف .نحلا ىلإ اضيأ ثوعبم وهف سنإلا ىلإ اثوعبم هي ناك امكو .برقألاف

 اذهو « لجو زع هللا ربخأ امك ,نيرذنم مهموق ىلإ اولوو هتءارقل نجلا عمتسا
 نيبي ام نيلقثلا باطخ نم نارقلا يف هللا ركذ دقو نيملسملا نيب هيلع قفتم

 «مكنم لسر مكتأي ملأ سنإلاو نجلا رشعم اي : ىلاعت هلوقك لصألا اذه
 نود انمو نوحلاصلا انم انأو# :اولاق مهنأ نجلا نع هللا ربخأ دقو «ةيآلا
 .ةنس لهأو «رافكو «نوملسم « ىتش بهاذم يأ «اددق قئارط انك كلذ

 نفت



 ةيآلا #نوطساقلا انمو نوملسملا انم انأو# :اولاقو ,ةعدب لهأو

 . لدع اذإ طسقأو «راج اذإ طسق :لاقي «رئاجلا : طساقلاو

 هللا نأ ملعي نأ ناسنإلا ىلع بجي :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 مهيلع بجوأو «نجلاو سنإلا نيلقثلا عيمج ىلإ الب ادمحم لسرأ لجو زع

 ام اومرحيو .هلوسرو هللا للح ام اوللحي نأو «هتعاطو هب ءاج ابو هب ناييإلا
 هللا ههرك ام اوهركيو .هلوسرو هللا هبحأ ام اوبحيو ,هلوسرو هللا مرح

 نجلاو سنإلا نم ةي دمحم ةلاسرب ةجحلا هيلع تماق نم لك نأو «هلوسرو
 نيرفاكلا نم هلاثمأ هقحتسي | ىلاعت هللا باقع قحتسا هب نمؤي ملف
 نيعباتلاو ةباحصلا نيب هيلع قفتم لصأ اذهو «لوسرلا مهيلإ ثعب نيذلا
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نيملسملا فئاوط رئاسو نيملسملا ةمئأو ناسحاب مهل

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر مهريغو

 «نالقثلا هزاجعإل نعذأ يذلا ميظعلا نارقلا : ةي هصئاصخ نمو - ٤

 نايتإلا نع زجعلاب فرتعاو «ناجلاو سنإلا عيقاصم هتضراعم نع مجحأو

 قبس دقو «نايدألا رئاس نم ةغالبلاو ةحاصفلا لهأ هلثم نم ةروس رصقأب
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 ةردش ىلإ «ىلعلا تاومسلا ىلإ جارعملا : ايب هصئاصخ نمو -

 . ىندأ وأ نيس د 2 لا ا

 : هريسفت يف ىبطرقلا لاق : هتمأ نود اهب صتخا ىتلا صئاصخلا امأو (ب)
 يف «دحأ اهيف هكراشي مل ناعمب ةعيرشلا ماكحأ نم هلوسر ىلاعت هللا صخ

 اهب صخ ةبترمو هل ةبهو ةمألا ىلع ةيزم «ليلحتلاو ميرحتلاو ضرفلا باب

 مرحت مل ءايشأ هيلع تمرحو .هريغ ىلع تضرف ام ءايشأ هيلع تضرفف
 فلتخ اهنمو «هيلع قفتم اهنم < ل hE «مهيلع

 :لاقي «ليللاب دجهتلا . . . :انمو صئاصخلا هذه ركذ مث . . . هيف
 "0 نا هلرقل تام نأ نر هيل حر دال ردا مايق
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 نمو : ىلاعت هلوقب خسن مث هيلع ًابجاو ناك هنأ صوصنملاو .«اليلق الإ
 ميرحت : اهنمو «هتبثأ المع لمع اذإ هنأ : اهنمو كل ةلفان هب دجهتف ليللا

 هل لحأو «مايصلا يف لاصولا هل لحأ هنأ :اهنمو هلآ ىلعو هيلع ةاكزلا
 ال هنأ :اهنمو ءةكمب لاتقلا هل لحأ هنأ : اهنموا ,ةوسن عبرأ ىلع ةدايزلا

 اهيلع هتمرح ىقبت ةأرما قلط اذإو «توملا دعب هتيجوَر ءاقب :اهنمو «ثروي
 . ةيوبنلا صئاصخلا نم كلذ ريغ ىلإ « حكنت الف

 ءارسإلا : يهو يي دمحم انيبن صئاصخ مظعأ نم ثالث نع ملكتنلو

 . لكك هب ةوبنلا متخو «هتلاسر مومعو « جارعملاو
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 جارعملاو ءارسالا ١.

 دجسملا نم ایل هذدبعب فا يذلا ناحبس# : لاعتو هناحبس لاق

 عيمسلا وه هنإ انتايا نم هيرنل هلوح انكراب يذلا ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا

 دجمي : ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف هللا همحر ريثك نبا ظفاحلا لاق «ريصبلا

وس دحأ هيلع ردقي ال ام ىلع هتردقل هنأش مظعيو هسفن ىلاعت
 هلإ الف .ها

 يف يأ «اليلإ» كك دمحم ينعي «هدبعب ىرسأ يذلا هاوس بر الو هريغ

حم يف مهمأف مهلك كانه هل اوعمج اذهو «مالسلا هيلع ليلخلا
 , مهرادو مهتل

 راثلاو عرزلا يف يأ «هلوح انكراب يذلا : ىلاعت هلوقو ,نيعمجأ مهيلعو

 شاز دقل# : یلاعت لاق اك ماظعلا يأ «انتايا نم# ادمحم یا « هيرنل#

 لاوقأل عيمسلا : يأ «ريصبلا عيمسلا وه هنإإ9 «ىربكلا هبر تايآ نم

 مهنم الك يطعيف ‹ مهم ريصبلا ‹ مهبذكمو مهقدصم مهرفاكو مهنمؤم هدابع

 . ىهتنا .ةرخآلاو ايندلا يف هقحتسي ام

 : جارعملاو

 ةلزنمب وهو ,دعصي يأ اهيف جرعي يتلا ةلآلا : يأ «جورعلا نم لاعفم

يغملا نم هريغ مكحك همكحو « هللا الإ وه فيك ملعي ال نكل ملسلا
 تاب

 ةرم ناك ءارسإلا نأ لقنلا ةمئأ هيلع يذلاو . هتيفيكب لغتشن الو هب نمؤن

 نا هركذ « نيرهشو ةنسب ليقو ةنسب ةرجهلا لبقو ةثعبلا دعب ةكمب ةدحاو

 .ربلادبع

 : صوصنلا نم ةدافتسملا جارعملاو ءارسإلا ةفص

 ةظقي هب يرسأ مالسلا هيلع هنأ قحلاو :هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق
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 دجسملا باب ىلإ ىهتنا اهلف «قاربلا ابكار سدقملا تيب ىلإ ةكم نم ًامانم ال
 يأ مث ,نيتعكر دجسملا ةيحت هتلبق يف ىلصف هلخدو بابلا دنع ةبادلا طبر
 . ىلإ مث ايندلا ءامسلا ىلإ هيف دعصف ءاهيف ىقري جرد وذ ملسلاك وهو جارعملاب
 ءايبنألا ىلع ملسو ءاهوبرقم ءامس لك نم هاقلتف «عبسلا تاومسلا ةيقب
 يف ميلكلا ىسومب رم ىتح « مهتاجردو مهزانم بسحب تاومسلا يف نيذلا
 ىلعو امهيلعو ةي هتلزنم زواج مث «ةعباسلا يف ليلخلا ميهاربإو < ةسداسلا
 مالقأ يأ «مالقألا فيرص هيف عمسي ىوتسم ىلإ ىهتنا ىتح ءايبنألا رئاس
 ةمظع ىلاعت هللا رمأ نم اهيشغو . ىهتنملا ةردنس ىارو  نئاك وه: اي ر دقلا
 كانه ىأرو « ةكئالملا اهتيشغو «ةددعتم ناولأو بهذ نم شارف نم ةميظع
 «قفألا دس دق رضخأ افرفر ىأرو « حانج ةئامتس هلو هتروص ىلع لیرج
 هرهظ ًادنسم ةيضرألا ةبعكلا يناب ليلخلا ميهاربإو رومعملا تيبلا ىأرو
 مث ,ةكئالملا نم افلأ نوعبس موي لك هلخدي ةيواسلا ةبعكلا هنأل ؛ هيلإ

 ضرفو «رانلاو ةنجلا ىأرو «ةمايقلا موي ىلإ هيلإ نودوعي ال مث هيف نودبعتي
 ىهدابعب ًافطلو هنم ةمحر سمخ ىلإ اهففخ مث ,نيسمخ تاولصلا كلانه هيلع
 ءسدقملا تيب ىلإ طبه مث ءاهتمظعو ةالصلا فرشب ميظع ءانتعإ اذه يلو
 نم حبصلا اهنأ لمتحيو ةالصلا تناح امل « هيف مهب ىلصف ءايبنألا هعم طبهو
 هب ترهاظت يذلاو ءامسلا يف مهمأ هنأ معزي نم سانلا نمو .ذئموي
 هلوخد لوأ ناك هنأ اهضعب يف نكلو «سدقملا تيبب مهمأ هنأ تاياورلا
 لأسي لعج مهلزانم يف مهم رم امل هنأل ؛ هيلإ هعوجر دعب هنأ رهاظلاو .هيلإ
 لوا ناك هنأل ؛ قئاللا وه اذهو .مهب ربخي وهو ًادحاو ادحاو ليربج مهنع
 مث ءىلاعت هللا ءاشي ام هتمأ ىلعو هيلع ضرفيل يولعلا بانجلا ىلإ ابولطم
 نم هناوخإو وه - سدقملا تيب يأ هيف عمتجا هب ديرأ يذلا نم غرف الل
 ةراشإ نع كلذو .ةمامإلا يف هميدقتب مهيلع هلضفو هفرش رهظ مث نييبنلا
 داعو قاربلا بكرف سدقملا تيب نم جرخ مث «كلذ يف مالسلا هيلع ليربج
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو سلغب ةكم ىلإ
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 : ؟ طقف هحورب وأ هحورو مالسلا هيلع هندبب ءارسإلا ناك له

 هحورب وأ هحورو مالسلا هيلع هندبب ءارسإلا ناك له سانلا فلتخا

 : نيلوق ىلع طقف

 ءامانم ال ةظقي هحورو هندبب يرسأ هنأ ىلع ءاملعلا نم نورثكألاف

 نم اليل هدبعب ىرسأ يذلا ناحبس# :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو

 نوكي |نإ حيبستلاف هلوح انكراب يذلا ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا

 ءامظعتسم نكي ملو ريبك ءىش هيف نكي مل امانم ناك ولف «ماظعلا رومألا دنع

 ءملسأ دق ناك نمم ةعامج تدترا الو ءهبيذكت ىلإ شيرق رافك ترداب الو

 هدبعب ىرسأ# :لاق دقو ندبلاو حورلا عومجم نع ةرابع دبعلا نإف اضيأو

 * سانلل ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو : هناحبس لاق ًاضيأو اليل

 هاور (هب يرسأ ةليل ةي هللا لوسر ارا نيع ايؤر يه) : سابع نبا لاق

 نم رصبلاو « ىغط امو رصبلا غاز ام» : هناحبس لاق ًاضيأو «يراخبلا
 ةقارب ءاضيب ةباد وهو «قاربلا ىلع لمح هنإف اضيأو ‹حورلا ال تاذلا تالآ

 ىلإ اهتكرح يف جاتحت ال اهنأل ؛حورلل ال ندبلل اذه نوكي امنإو ناعمل اهل

 . هيلع بكرت بكرم

 اذه لقن «هدسجب ال هحورب ةي هللا لوسرب يرسأ لب :نورخآ لاقو

 نسحلا نع لقنو ءاههنع هللا ىضر ةيواعمو ةشئاع نع قاحسإ نبا لوقلا

 نإ لب ءامانم ناك ءارسإلا نأ لوقلا اذهب دارملا سيلو «هوحن يرصبلا

 مانو . . .هيلإ تداع مث دسجلا تقرافف اهب يرسأ اهتاذ حورلا

 دعب الإ ءاسلا ىلإ لماكلا دوعصلا هحور تاذ لانت ال هريغ نإف هصئاصخ

 . توملا

 يف مولعملل ةبورضم ًالاثمأ نوكي دق مئانلا هاري ام نأ : مانملاب دارملاو

 ةكم ىلإ هب بهذو ءامسلا ىلإ هب جرع دق هنأك ىريف «ةسوسحملا ةروصلا

 نيب قرفلاو ءلاثملا هل برض ايؤرلا كلم |نإو بهذت ملو دعصت مل هحورو
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 ءاج اهب هدسجب ال هحورب ناك ءارسإلا نإ لاق نم لدتساو « حضاو نيرمألا
 يف انأ اذإف تظقيتسا مث) : سنأ نع (رمن يبأ نبا) كيرش ةياور يف
 : نيباوجب هنع بيجأ دقو . . .(رجحلا

 يف ًاكيرش ظافحلا طلغ دقف ,كيرش تاطلغ نم دودعم اذه نأ : امهدحأ
 .ءارسإإلا ثيدح نم ظافلأ

 نبا لاق لاح ىلإ لاح نم لاقتنإلا ىلع لومحم طاقيتسإلا نأ : يناثلا
 نأ ىلإ دب ملفا ر ا نيا نول هوة وذك

OSعقو ام بط ءارسإلا لبق مانم عوقو ركنن ال نحنو  
 قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناک ی هنإف .كلذ دعب
 لثم ىأر هنأ يحولا ءدب ثيدح يف كلذ لثم مدقت دقو « حبصلا
 صاهرإلا باب نم كلذ نوكيل هلبق امانم ةظقي هل عقو ام
 . ملعأ هللاو . سانيإلاو تيبثتلاو ةئطوتلاو

 : ؟ جارعملا رركت له
 : عوضوملا اذه يف ةدراولا ثيداحألا قاس نأ دعب ريثك نبا ظفاحلا لاق

 اهفيعضو اهنسحو اهحيحص ثيداحألا هذه عومجم ىلع فوقولا لصح اذإو
 تيب ىلإ ةكم نم ةي هللا لوسر ءارسإ نم هيلع تقفتا ام نومضم لصحف
 داز وأ ءهئادأ يف ةاورلا تارابع تفلتخا نإو «ةدحاو ةرم هنأو سدقملا
 مهيلع ءايبنألا ادع نم ىلع زئاج أطخلا نإف ءهنم صقن وأ «هيف مهضعب
 . مالسلا

 تتبثأف ةدح ىلع ةرم ىرخألا تفلاخ ةياور لك سانلا نم لعج نمو
 ىلع لصحتي مو برهم ريغ ىلإ برهو برغأو دعبأ دقف ةددعتم تاءارسإ

 نم ةرم هب يرسأ مالسلا هيلع هنأب نيرخأتملا نم ضعب حرص دقو .بلطم
 اذهب حرفو .ءامسلا ىلإ هنمو «سدقملا تيب ىلإ ةرمو ءطقف ءامسلا ىلإ ةكم
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 ا كعب انو «تالاكشإلا نم هب صلخي ءىشب رفظ دق هنأو .كلسملا

 هب ةي يبنلا ربخأل ددعتلا اذه ددعت ولو فلسلا نم دحأ نع اذه لقني لو

 .راركتلاو ددعتلا ىلع سانلا هلقنلو هتمأ

 مهضعب لاقو «ةرم نيثالث لك هل عقو جارعملا نأ : ةيفوصلا ضعب معزو

 تاكد «هحورب يقابلاو فيرشلا همسجب اهنم ةدحاو .ةرم نيثالثو اعبرأ

 اودارأ ا اذه e ءامانم م ةرمو ةي ةرم بيرت ءارسإلا

9 .هدعب ةرمو يحولا لبق ةرم :نيترم ناك لب : لاق نم مهنم كلذكو
 

 هبتشا املكو «هدعب نيترمو يحولا لبق ةرم ‹تارم ثالث لب : لاق نم

 . قيفوتلل ةرم اوداز هظفل مهيلع

 غاس فيك ءًرارم ناك هنأ اومعز نيذلا ءالؤمل ًابجع اي : ميقلا نبا لاق
 نيب ددرتي مث نيسمخ تاولصلا مهيلع ضرفي ةرم لك يف هنأ اونظي نأ مهل

 نع تففخو يتضيرف تيضمأ لوقف ايه ربما تح يس ر

 ا يا ةرملا يف اهديعي مث « يدابع

 وأ « هب ملعلل ربخلا ضعب فذحي ةاورلا ضعب ر ناكو :ريثك نبا لاقو

 فذح ةراتو هلك هقوسيف ةرات طسي وأ «هدنع مهألا وه ام ركذي وأ «هاسني

 اك ةدح ىلع ًءارسإ ةياور لك لعج نمو «هدنع عفنألا وه |ب هبطاخ نع
 ىلع مالسلا اهيف تاقايسلا لك نأ كلذو ءادج دعب دقف مهضعب نع مدقت

 فيكف «تاولصلا هيلع ضرفي اهلك ينو ‹« مہ هفرعي اهنم لک يفو ءءايبنألا

 . ملعأ هللاو . ةلاحتسإلاو دعبلا ةياغ يف اذه ؟كلذ ددعت ىعدي نأ نكمي
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 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلاسر مومع .؟

 هركنأ نم ىلع درلاو

 ىلإ لسرم كي دمحم نأ مهدلق نمو ىراصنلاو دوهيلا نم ةعامج لوقي
 0 مهوقب نوسبليو «باتكلا لهأ نود برعلا
 ةمئألا بهاذمب كلذ نوهبشيو «ةعونتم ىلاعت هللا ىلإ قرطلاو قح
 . ارافك اوسيل ىرخألا بهاذملا لهأف اجار بهاذا دحأ ناك نإو

 يف هقيدصت مهمزل هتلاسرب اوقدص الل مهنأل نالطبلا رهاظ لوقلا اذهو
 بذكي ال لوسرلاو ءةماع سانلا ىلإ هللا لوسر هنإ لاق دقو « هب ربخي ام لك
 ىلإ ضرألا راطقأ يف هبتك ثعبو هلسر لسرأ دقو ءامتح هقيدصت مزلف
 رع فرن وعر ویر ویا ھو رک
 مهئامد ةحابتساو مهيرارذ يبسو باتكلا لهأل هتلتاقم مث ,مالسإلا

 ىلإ نيكرشملا اعد هنإف «ةرو ضلاو رتاوتلاب مولعم رمأ مهيلغ ةيزخا برضو

 امك باتكلا لهأ دهاجو ءهب ناهيإلا ىلإ باتكلا لهأ اعدو «هب ناميإلا
 ٠ نيكرشملا دهاج

 ءالؤهو بيخ لهأو « ةظيرق ينبو ,ريضنلا ينبو .عاقنيق ينب دهاجف
 ماع ىراصنلا ازغو «مه اوم منغو مهءاسنو مهتيرذ ىبسو دوب مهلك

 .رفعجو .هالوم ةثراح نب ديز مهتبراحم يف لتق ىتح «هایارسبو هسفنب كوبت

 هؤافلخ كلذكو «نارجن ىراصن ىلع ةيزحلا برضو هله نم امهر غو

 ةيزحلا اوب رضو مهلتاق نم اولتاقو باتكلا لهأ اودهاج هدعب نم نودشارلا

 لك فرعي يذلا نارقلا اذهو «نورغاص مهو دي نع مهنم اهاطعأ نم ىلع

 ,هعابتا ىلإ باتكلا لهأ ةوعد نم ءولم هب ءاج يذلا باتكلا هنأ دحأ

 نيكرشملا نم هعبتي مل نم ريفكتب ءاج اک «هنعلیو مهنم هعبتي مل نم رفكيو
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 امل ًاقدصم انلزن اهب اونمآ باتكلا اوتوأ نيذلا اأ ای : ىلاعت لاق امك .همذو

 ينب ايف #باتكلا لهأ ايف :هلوق نم نآرقلا ينو «ةيآلا «مكعم
 نم اورفك نيذلا نكي مل# :ىلاعت لاقو « ةفلكب الإ ىصحي الام «ليئارسإ
 ,©ةيربلا ريخ» : هلوق ىلإ . . .ةيآلا 4نيكفنم نيكرشملاو باتكلا لهأ

 نإ سانلا ا اي لق# : یلاعت لاق دقو ءًادج ريثك نآرقلا يف اذه لثمو

 : ىلاعت لاقو *ضرألاو تاومسلا كلم هل يذلا ًاعيمح مكيلإ هللا لوسر

 ىلع تلضف» : هلوق وک هنع ضافتساو #4 سانلل ةفاك ىلإ كانلسرأ امو#

 تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي ىبنلا ناك» : هنأ اهنم ركذ «سمخبب ءايبنألا

 . سنإلاو نجلا ىلإ ثعب هنأ ةا هنع رتاوت لب «ةماع سانلا ىلإ

 هتوعد روهظ رتاوت اک رتاوت يذلا رتاوتملا لقنلابو رارطضالاب ملع اذإف

 « مهنم هب نمؤي مل نم رفكب مكح هنأو هب ناميإلا ىلإ باتكلا لهأ اعد هنأ

 هنأو «,نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي وأ اوملسي ىتح مهلاتقب رمأ هنأو

 ىبسو مهتلتاقم لتقو مهيلع ةيزحلا برض هنأو هايارسو هسفنب مهلتاق

 رصاحو «تاعرذأ ىلإ مهالجأ مث عاقنيق ينب رصاحف مهلاومأ منغو مهرارذ

 رصاح مث رشحلا ةروس هللا لزنأ كلذ يفو بيخ ىلإ مهالجأ مث ريضنلا ينب

 , مهلاومأ ذخأو مهميرح ىبسو مهاجر لتقو «دهعلا اوضقن ال ةظيرق ينب

 لتقو اهحتف ىتح ربيخ لهأ لتاقو .بازحألا ةروس يف ىلاعت هللا هركذ دقو

 ىلع مهضرأ مسقو «مهميرح نم ىبس نم ىبسو ءاهلاجر نم لتق نم

 ىراصنلا ىلع ةيزجلا برضو . حتفلا ةروس يف ىلاعت هللا هركذ دقو نينمؤملا
 هللا لزنأ اهيفو كوبت ماع ىراصنلا ازغو «نارمع لآ ةروس هللا لزنأ مهيفو

 ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع لاو ةرقبلا لثم ةيندملا روسلا ةماع يفو «ةءارب ةروس

 عستي الام مهباطخو باتكلا لهأ ةوعد نم ةيندملا روسلا نم كلذ ريغو

 نيرجاهملا نم |مهعم نمو رمعو ركبوبأ هدعب هؤافلخ مث ءهرشنل ماقما
 مهظفحأو هرمأل مهعوطأو هل سانلا عبتأ اوناك مهنأ ملعي نيذلا راصنألاو

 اولتاق امك باتكلا لهأ اولتاقو سراف اوزغ اك مورلا اوزغ دقو .هدهعب
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 مهو دي نع مهنم اهادأ نم ىلع ةيزجلا اوبرضو مهلتاق نم اولتاقف سوجملا

 . نورغاص

 عمسي ال هديب يسفن يذلاو» : هلك هلوق هنع ةحيحصلا ثيداحألا نمو

 لاق .«رانلا لخد الإ يب نمؤي ال مث ينارصن الو يدوهي ةمألا هذه نم يب

 :رارطضالاب مولعم 0000-5 ا 8 0 رانلاف بازحألا

 هنأب رقي هنإف «فئاوطلا لك لإ لوسر كي هن 8 كلذكرمألا ناك

 راغب مهرايدو قارا او 500 ا لعب سماع

 ًايرتفم ًابذاك ناك هرمأ هللا نكي ملو كلذب هرمأ هللا نإ :لاق نمف . . هللا نذإ
 هيلإ حوي مو يلإ يحوأ لاق وأ ابذك هللا ىلع یرتفا ن ملظأ نمو# املاظ

 ًاداسفو ضرألا يف ًاولعنيديرملا مظعأ نم ًايرتفم ًاملاظ هنوك عم ناكو # ءيش

 سانلا نولتاقي ةربابحلا كولملا نإف .نيملاظلا ةربابحلا كولملا نم رشا ناكو

 نمو ةنجلا لخد انعاطأ نمو مكيلإ هللا لسر انإ نولوقي الو مهتعاط ىلع
 يف لخدي الو اذه لثم يف نولخدي ال هلاثمأو نوعرف لب ءرانلا لحد اناصع

 .|هاثمأو دوسألاو ةمليسمك باذك + يس وأ قداص يبن الإ اذه

 لوسر ناك اذإو ءاقح هللا نع هبريخأ ام نوكي نأ مزل يبن هنأ ملع اذإف

 لوسر نم انلسرأ امو# : یلاعت لاق اک هب رمأي ام لك يف هتعاط تبجو هللا
 بجت هنأو باتكلا لهأ ىلإ هللا لوسر هنأ ربخأ اذإو هللا نذإب عاطيل الإ
 .اقح كلذ ناك هتعاط مهيلع

 وهف باتكلا لهأ ىلإ السرم نوكي نأ ركنأو هللا لوسر هنأب رقأ نمو
 ماشلا ضرأ لخدي نأ بجي نكي ملو ًالوسر ناك ىسوم نإ لوقي نم ةلزنمب
 هرمأي مل هنأو .كلذب هرمأي مل هللا نأو ءرصم نم ليئارسإ ينب جرخي الو

 < < د ا كك
 . ةقباسلا ةحفصلا يف رارطضالاب ملع اذإف : هلوق باوج اذه )١(
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 نإ :لوقي نمو «روطلا ىلع هملك الو ةاروتلا هيلع لزنأ الو «تبسلاب

 ينب ىلع بجي ناك الو ليئارسإ ين ؛ ىلإ ثعبي مو هللا لوسر ناك ىسيع
 رفكأ يه يتلا تالاقملا نم كلذ لاثمأو .دوهيلا ملظ هنأو هتعاط ليئارمإ

 اوقرفي نأ نوديريو هلسرو هللاب نورفكي نيذلا نإ : :لاق اذهلو «تاللاقملا

وذختي نأ نوديريو ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن نولوقيو هلسرو هللا نيب
 نيب ا

 . «انيهم اباذع نيرفاكلل اندتعأو ًاقح نورفاكلا مه كئلوأ دامس كلذ
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 ةثعبب تالاسرلا متخ.؟

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ناك ام : ىلاعت لاق ءب دمحم ةوبنب ةوبنلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقل
 انأ) : ةي لاقو 4نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم
 معألا متخ نأل ؛ نيلسرملا متخ مزلتسي كلذو (يدعب يبن ال نييبنلا متاخ
 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتوبنب ةوبنلا متخ ینعمو ‹صحخألا متخ مزلتسي

 هيلع ىسيع لوزن امأو .هتعرشو هتوبن دعب ةعيرش عرشت الو ةوبن أدبت ال
 امإ لون اذإ مالسلا هيلع ىسيع نأل ؛ كلذ يناني الف نامزلا رخا يف مالسلا
 الإ دبعتي الف «ةخوسنم األ ؛ ةمدقتملا هتعيرش نود و انيبن ةعيرشب دبعتي
 ماكح نم اكاحو هع انيبنل ةفيلخ نوكيف ءاعورفو الوصأ ةعيرشلا هذه

 ةجاحل ةيفاك ةعيرشب ءاج نيد لمكأو ةلم لضفأو ةعيرش متأو باتك ريخب
 الف نييبنلا دقع هب لمكو ةعاسلا موقت نأ ىلإ ناكمو نامز لك يف ةقيلخلا
 هللا ىضر هللادبع نب رباج ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يفو «ہدعب ىبن
 اراد ىنب لجر لثمك ءايبنألا لثمو يلثمو» : لاق هنأ يي يبنلا نع |(مهنع

 اهنم نوبجعيو نولخدي سانلا لعجف ةنبل عضوم الإ اهنسحأو اهلمكأف
 يفو (ءايبنألا تمتخف تئحف» : ملسم داز «ةنبللا عصضوم الول نولوقيو
 : هيفو انعم هنع هللا ىضر ةريره يبأ ثيدح نم اضيأ نيحيحصلا
 م رع وكوب نس ةاحخ انأو ةنبللا انأف ةنبللا تعضو اله نولوقيو هب نوفوطي سانلا لعجف»
 .(نييبنلا
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 نب رباج نعو «يراخبلا هاور «ءافلخ نوكيسو يدعب يبن ال هنإو يبن

 هاور (مامح ةضيب هنأك اک هللا لوسر رهظ ف اناح تيأر) : لاق ةرمس

 ىلع ةتباثلا ثيداحألا تقفتا : ىبطرقلا لاق : حتفلا يف ظفاحلا لاق ءملسم

 ةضيب ردق للق اذإ هردق رسيألا هفتك دنع رمحأ ًازراب اعيش ناك ةوبنلا متاخ نأ

 . ملعأ هللاو "ديلا عمج ربك اذإو ةماحلا

 :يليهسلا لاق ؛ةهجلا كلت يف بلقلا نأ كلذ يف رسلا :ءالعلا لاق

 كلذو ناطيشلا ةسوسو نم وصحي هنأل لک هفتك دنع ةوبنلا متاخ عضو

 نيلسرملاو ءايبنألا متخ مهل هفيرشت نم مث «مهيلإ ةا دمحم لاسرإ دابعلاب

 اذه ىعدا نم لك نأ اوملعيل هدعب يبن ال هنأ هنع ةرتاوتملا ةنسلا يف ةي

 ىتأو ذبعشو فرخت ولو ‹ لضم لاض لاجد كافأ باذك وهف هذعب ماقملا

 يلوأ دنع لالضو لاحم اهلكف تايجنرينلاو مسالطلاو رحسلا عاونأب

 ةمليسمو نميلاب يسنعلا دوسألا دي ىلع ىلاعت هللا ىرجأ (ك «بابلألا
 بل يذ لك ملع ام ةدرابلا لاوقألاو ةدسافلا لاوحألا نم ةمايلاب باذكلا

 قلخي نيباذكلا ءالؤه نم دحاو لكف «لاجدلا حيسم اب اومتخي ىتح ةمايقلا

 نم اذهو ءاهب ءاج نم بذكب نينمؤملاو ءالعلا دهشي ام رومألا نم هعم هللا

 ال «نوباذكلا يأ» عقاولا ةرورضب مهنإف .هقلخب ىلاعت هللا فطل مام

 نم هيف مه امل وأ ءاقتالا ليبس ىلع الإ ركنم نع نوهني الو فورعمب نورمأي

 اك مهاعفأو مهاوقأ يف روجفلاو كفإلا ةياغ يف نونوكيو «هريغ ىلإ دصاقملا

 كافأ لك ىلع لزنت .نيطايشلا لزنت نم ىلع مكئبنأ له# :ىلاعت لاق

 ةياغ يف مهنإف «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا لاح فالخب اذهو 24 ميثأ

 عم هنع نوبنيو هب نورمأيو هنولوقي يف لدعلاو ةماقتسالاو دشرلاو قدصلا

 )١( ديلا عمج رادقم ينعي .
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 نيهاربلاو «تاحضاولا ةلدألاو «تاداعلل قراوخلا نم هب نوديؤي ام
 8 تمادام اية اعاد مهيلع همالسو هللا تاولصف 0

 اهئافوو هتعيرش لال هيي دمحم دعب يبن ةثعب ىلإ ةجاحب سانلا سيلو
 ال دمحم دعب ديدج يبن ةثعب يضتقي نأ ىسع اذامو .ةيرشبلا ةجاحب
 يبن ةثعب ىلإ جاتحي اهحالصإ ىلع لمعلاف تدسف دق ةمألا نإ :ليق نإو
 م E :انلق ءديدج
 ضرغلا اذه درجمل نامزلا

 الإ يحولا ىلإ ةجاحلا نوكت الو .هيلإ ئحويل الإ ثعبي ا يبنلا نإ
 بئاوش نم اهريهطتل وأ ءةمدقتم ةلاسر لامكإ وأ «ةديدج ةلاسر غيلبتل
 نآرقلا ظفحب يحولا ىلإ تاجاحلا هذه لك تضق الف « ليدبتلاو فيرحتلا
 ءايبنألا ىلإ نآلا ةجاحلا قبت ملف ةَ هدي ىلع نيدلا لائىإو يي دمحم ةنسو
 . ةينايداقلا ىلع درلا نم ريسي فرصتب ىهتنا . نيحلصملا ىلإ يه امنإو

 امي : هلوق يف هلع دمحم ةوبنب تالاسرلاو تاوبنلا متخ هللا نلعأ دقو
 هللا ناكو نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ انآ تبعا ناك

 . «اهيلع ءىش لكب
 ىواحلا نارقلا ءاقب رارمتسا نأ ضارتعإلا لبقي ال يذلا يهدبلا نمو

 لع لزنأ اك ًاظوفحم اهلك ةيعيرشتلا رشبلا بلاطم سسأ هماكحأو هعئارشب
 ةحيحص نآرقلا يناعمل ةنيبملا هتنسو لوسرلا ةريس ءاقب رارمتسا عم دمحم
 : ىلاعت لاق .ةايحلا ديق ىلع انيف لوسرلا دوجو رارمتسا ةباثمب وه - ةتباث

 ىلإ درلا وه هللا ىلإ درلاو ,4لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإفإل
 حبصأ دقف كلذبو ءهتنس ىلإ درلا وه هتافو دعب لوسرلا ىلإ درلاو .هباتك
 دعب سانلل عئارش ديدجتو .لسر لاسرإو ءءايبنأ ثعب نع ةينغب ملاعلا
 اكد نلف ءابأو السر هللا تغب ول هنأل 4 ؛ هيلع همالسو هللا تاولص دمحم
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 وأ ةديقعلا قف نسبا قمار دمع لوسإلا هيءءاحام لغ اود قيلو اكيل
 مويلاو» :لوقي ثيح ةعيرشلا متأو نيدلا هللا لمكأ دقف «عيرشتلا يف

 ,#انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تمقأو مكنيد مكل تلمكأ

 اهيلإ سانلا ةوعدو ةلاسرلا هذه رشن وه لسرلا لاسرإ نم ضرغلا ناك نإو

 . سانلل ةوعدلا هذه غيلبتب اوموقي نأ مهيلعف نيملسملا ءاملع ةفيظو هذهف

 وهف كلذ يعدي نم قَّدَصوأ ب دمحم دعب ةوبنلا متخ مدع ىعدا نمف
 دمحم دعب ةوبنلا ىعدا نم ىلع ةباحصلا مكح اذهلو مالسإلا نيد نع دترم

 ءاملع هيلع عمجأ ام اذهو «نيدترملاب مهومسو هعابتأو وه هولتاقو ةدرلاب هيي
 .افلخو افلس نيملسملا

۱۸4 



 ةوبنلا متخ ىف ةمكحلا
 ملسو هيلع هللا لص دمحمب

 نأ ىلإ ةفاك سانلا ىلإ ثعب هنأل ؛ تاوبنلل ةمتاخ ي دمحم ةوبن تناك
 ًاريذنو ًاريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ اموإ» : ىلاعت لاق امك « ةعاسلا موقت
 هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت# «نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو#
 اصل ةلماش ةلماك هتعيرش نوكت نأ دبالف سانلل ةماع هتلاسر تناك اذإو .«اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا امبأ لقإ (اريذن نيملاعلل نوكيل
 ةمحرو ىدهو ءىش لكل انايبت باتكلا كيلع انلزنأو» : ىلاعت لاقو «انید مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تمقأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا» : ىلاعت لاق اك «رخآ يبن ةثعبو ىرخأ ةعيرش ىلإ اهعم جاتحي ال ءرشبلا
 نيب امل ًاقدصم قحلاب باتكلا كيلع انلزنأو# :ىلاعت لاقو 4نونمؤي موقل
 . «هيلع انميهمو باتكلا نم هيدي

 نحنو : ةينايداقلا ىلع هدر يف هللا همحر يدودوملا ىلعألا وبأ خيشلا لاق
 ترهظ اهلجأل ىتلا بابسألا فرعن نأ ةيغب _ نآرقلا يأ هانعبتت اذإ
 بابسألا هذه نأ انملع ضرألا ممأ نم ةمأ يف يبن لاسرا ىلإ ةجاحلا
 : ةعبرأ

E -تا ميلاعتل ناك لو: لبق نهي بنا هللا نم اهرناج اهمال  
 'ج .اهيلإ لصت نأ اهريغ ةمأ يف ثوعبم

 تبعل وأ ىحمنا دق هميلعت ناك نكلو لبق نم يبن اهيلإ لسرأ دق ناك 6
 ًاعابتا هوعبتي نأ سانلا ناكمإب دعي مل ىتح فيرحتلا وأ نايسنلا دي هب
 .احيحص الماك

 نمل ةلماش تناك ام هميلاعت نكلو «لبق نم يبن اهيلإ لسرأ دق ناك - ۳
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 نم ديزملا ىلإ ةجاحلا تحلأف ‹«مهرصع تابلطتمل ةيفاو هدعب يتأي
 . نيدلا لامكإإل ءايبنألا

 هعم لسري نأ ىضتقت ةجاحلا تناك نكلو «ىبن اهيلإ لسرأ دق ناك - ٤

 ْ او هقيدصتل رخآ ىبن

 لَك دمحم يبنلا دعب لاز دق ةعبرألا بابسألا هذه نم ببس لكو

 لسري نأ ىلإ ملاعلا يف ىرخأ ةمأ ةيأل الو ةيمالسإلا ةمألل ةجاح الف
 ةثعب نأ نايب هسفنب نآرقلا ىلوت دقو لكي دمحم دعب ديدج ىبن اهيلإ
 : ىلاعت لاق «ةماع سانلا ةيادهلو ةفاك سانلا ىلإ هلك دمحم ىبنلا

 هيلع لدي امم اضيأو «اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ اي لقإ»
 لكَ هتثعب ذنم تلازام ملاعلا يف فورظلا نأ ايندلا يف ةراضحلا خيرات

 نم عقص لك ىلإ هتوعد لصت نأ نكمملا نم ثيحب ةأيهم لازتالو
 ديدج يبن ىلإ كلذ دعب ةجاح الف .همتأ نم ةمأ لك ىلإو ماعلا عاقصأ

 ببسلا لاز دق كلذبف ءاهعاقصأ نم عقص وأ ايندلا ممأ نم ةمأ ىلإ

 .لوألا

 : ةريسلاو ثيدحلا بتك ةريخذ هيلع هديؤتو كلذك نارقلا هب دهشي امو

 ةيقيقحلا هتروص ىلع اظوفحم ًايح لازي ال يب يبنلا هب ءاج يذلا ميلعتلا نأ

 هب ءاج يذلا باتكلا امأ « ليدبتلاو فيرحتلا الو نايسنلا دي هب بعلت ملو

 نم الو هفرحأ نم فرح يأ يف ةدايزلا الو صقنلا الو فيرحتلا عقو اف

 هلاوقأب نسانلل اهاطعأ يتلا ةيادهلا امأو «ةمايقلا موي ىلإ عقي نأ نكمملا

 يفو لب هصخش مامأ اننأك ةنوصم ةيح مويلا ىتح اهراثا دجن اننإف هلاعفأو
 هللا نأب كلذك حرصيل نارقلا نإ مث «يناثلا ببسلا لاز دق كلذبف «هنامز

 ثلاثلا ببسلا لاز دق كلذبف , 6 دمع ةطساوب هني لمكأ دق ىلاعت

 هديبأتل لَك دمحم يبنلا عم يبن لاسرإ يضتقت تناك ول ةجاحلا نإ مث :اضيأ

 يأف اعنا عبارلا 2 لاز دق كلذبف يَ هنامز يف لسرأل هقيدصتو

 نم دوصقملا ىهتنا .ةعبرألا بابسألا هذه لاوز دعب نم صاخ ببس
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 ءايلوألا تامارك

 ةرحسلا قراوخ نيبو اهنيب قرفلاو ءايبنألا تايا نع انملكت دق انك
 ملكتنسو ءراثآلا نم اهل امو ةثيدحلا تاعرتخملا بئاجعو ناهكلاو
 ا كابات اقيثو اطابترا اه نأل ؛ ءايلوألا تامارك نع هللا ءاش نإ

 :لوقنف ءًاضيأ نيذوعشملاو ةرحسلا قراوخ نيبو اهنيب قرفلا
 ءايلوأ نإ الأ : ىلاعت لاق اك نوقتملا نونمؤملا مه لجو زع هللا ءايلوأ

 نمؤم لكف نوقتي اوناكو اونما نيذلا .نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا

 نم هدي ىلع هللا رهظي دقو «هاوقتو هنايإ ردقب لجو زع هلل يلو وهف يقت
 . تاماركلاب ىمسي ام يهو «تاداعلا قراوخ

 عابتأ نم نيحلاصلا ضعب دي ىلع هللا هيرجي ةداعلل قراخ : ةماركلاف

 ؟ مدع ةيداسو هللا تاولص لسرلل هعابتا ةكربب هل هللا نم اماركإ لسرلا
 وأ ءهناميإ ةيوقتل امإ مهضعبل لصحت انإو .ةمارك هل لصحت يلو لك سيلو

 . قحلا يف ضراعملا همصخ ىلع ةجح ةماقإل وأ .هتجاحل

 نأ انك « مهصقن ىلع كلذ لدي ال ةمارك مهل رهظت مل نيذلا ءايلوألاو
 . مهريغ نم لضفأ مهن :أ ىلع كلذ لدي ال ةماركلا ممل تعقو نيذلا

 لد دقو .ةعاجلااو ةنسلاو مالسإإلا ةمئأ عامجإب قح ءايلوألا تاماركو
 نم عدبلا لهأ اهركني انإو .ةحيحصلا ةنسلاو ميركلا نارقلا اهيلع
 0 نارقلا يف تباث وه امل راكنإ اذهو «مهعبات نمو ةيمهجلاو ةلزتعا
 ةنسلا يفو «ميرم ةصقو فهكلا باحصأ ةصق ميركلا نارقلا ىفف
 ةءارق عاتسال جر -رسلا لاثمأ اهيف ةلظلا ةئيهك ةكئالملا لوزن لثم ةحيحصلا
 نيصح نب نارمع ىلع ةكئالملا مالو «هنع هللا يضر ريضح نب ديسأ
 عجاريلف ةلأسملا هذه ىلع عالطإلا دارأ نمو «ةرثك ةلثمأ او .هنع هللا ىضر
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 ةيميت نبا مالسإلا خيشل (ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا) باتك

 . هللا همحر

 نيب ميظع طلخو سابتلا ءايلوألا تامارك عوضوم يف لصح دقو

 نمو ةلزتعملاو ةيمهجلا مهو ةيلكلاب اهوفنو اهعوقو اوركنأ ةفئاطف «سانلا
 مهو اهتابثإ يف تلغ ةفئاطو .عقاولا اورباكو صوصنلا اوفلاخف « مهعبت
 نم اوسيل نمو قاسفلاو ةرجفلل تاماركلا اوتبثأف ,لالضلا ءاملعو ماوعلا
 تاياكحلا ىلع كلذ تابثإ يف اودمتعاو «ناطيشلا ءايلوأ نم لب هللا ءايلوأ

 ةرحسلل تاماركلا اوعداف « ةيناطيشلا قراوخلاو .تامانملاو ,ةبوذكملا

 مهودبع ىتح نيفرخملاو ةيفوصلا قرطلا خئاشم نم نيلاجدلاو نيذوعشملاو
 ةيالولا مهل نومعزي نم روبق ىلع ةحرضألا اونبو ءاتاومأو ًءايحأ هللا نود نم

 ءاضقو نوكلا يف فرصتلا مهيلإ بسنو ةضيرعلا تاياعدلا مهل تكيح نمم
 باطقألا مهومسو « مه ثاغتساو ددملا مهنم بلطو مهاعد نم جئاوح

 دقف .ةبوذكملا تاياكحلاو ةموعزملا تاماركلا كلت ببسب ؛ ثاوغألاو

 ةذوعشلا اومس ابرو «هيلإ تبسن نم ةدابعل ةعيرذ تاماركلا ىوعد تذختا
 لاوحألاو ةماركلا نيب نوقرفي ال مهنأل ؛ةمارك رحسلاو ليجدتلاو

 نمف الإو «ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب نوقرفي الو «ةيناطيشلا
 ىرج نإو ةنسلا وأ نارقلا نم صنب هلل يلو هنأ تبث نم ىتح هنأ مولعملا
 «هرقب وأ هب كريتي نأ الو نود نم دبعي نأ زوجي ال هللا نم ةمارك هدي ىلع
 .هدحو هلل قح ةدابعلا نأل

 ‹ نيذوعشملاو ةرحسلا قراوخو ءايلوألا تانمارك نيب قورف كانهو

 اال
 نيذوعشملا لامعأو « حلاصلا لمعلاو ىوقتلا اهببس ءايلوألا تامارك نأ

 .روجفلاو قسفلاو رفكلا اهببس

 رومأ ىلع وأ ىوقتلاو ربلا ىلع اهم ناعتسي ءايلوألا تامارك نأ :اهنمو
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 كرشلا نم ةمرحم رومأ ىلع اهب ناعتسي نيلاجدلاو نيذوعشملا لامعأو «ةحابم
 . سوفنلا لتقو ركسلاو

 ةرحسلا قراوخو «هديحوتو هللا ركذب ىوقت ءايلوألا تامارك نأ :اهنمو
 . ديحوتلاو نآرقلا ةءارقو هللا ركذ دنع فعضت وأ لطبت نيذوعشملاو

 اقورف نيلاجدلاو نيذوعشملا تاجيربتو ءايلوألا تامارك نيب نأ اذهب نيبتف

 . لطابلا نم قحلا ع

 نم مهيديأ ىلع هللا هيرجي ام نولغتسي ال ًاقح هللا ءايلوأ نإف انركذ اكو
 مهديزت انإو « مهميظعت ىلإ سانلا تفلو لايتحالاو بوصتلل تاماركلا

 سانلا بلجل مهمديأ ىلع يرجت يتلا ةيناطيشلا لاوحألا هذه نولغتسي مهنإف

 ىتح «لجو زع هللا نود نم مهتدابعو .مهيلإ برقتلاو .مهميظعت ىلإ
 ءةيلذاشلاك «همساب ىمست ةعامجو ةصاخ ةقيرط هل مهنم دحاو لك نوك

 . ةيفوصلا قرطلا نم كلذ ريغ ىلإ «ةيدنبشقنلاو « ةيعافرلاو
 : ماسقأ ةثالث ىلإ تاماركلا عوضوم يف اومسقنا سانلا نأ لصاحلاو

 نم ةنسلاو باتكلا يف تباث وه ام اوركنأ ىتح ءاهيفن يف اولغ مسق -

 ةذوعشلاو رحسلا نأ اودقتعا ىتح «تاماركلا تابثإ يف اولغ مسقو -
 نم اهاحصأب قلعتلاو كرشلل ةليسو اهولغتساو «تاماركلا نم لجدلاو

 سيدقتو روبقلا ةدابعب ركألا كرشلا كلذ نع أشن ىتح .تاومألاو ءايحألا

 . تافارخلاو تاماركلا نم مهل هنومعزي امل مهيف ولغلاو صاخشألا

 تاماركلا عوضوم يف اوطسوت ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو :ثلاثلا مسقلاو

 يف اولغي ملو ةنسلاو باتكلا هتبثأ ام اهنم اوتبثأف .طيرفتلاو طارفإلا نيب
 نم لضفأ مهنأ مهيف نودقتعي الو « هللا نود نم مهب اوقلعتي ملو اهاحصأ
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 «ةمارك هدي ىلع رجت ملو مهنم لضفأ وه نم هللا ءايلوأ نم كانه لب مهريغ

 لايتحإلاو بصنلاو ةذوعشلاو لجدلا نم ةنسلاو باتكلا فلاخ ام اوفنو
 هللف ءءايلوألا تامارك نم وه سيلو .ناطيشلا لمع نم هنأ اودقتعاو

 ةنيب نع كله نم كلهيلإ» لطابلا حاضتفاو حلا حوضو ىلع ةنملاو دمحلا
 . 4 ميلع عيمسل هللا نإو ةنيب نع يح نم ىبحيو
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 ٠ هتيو

 رخآلا مويلاب ناميإلا

 ةعاسلا طارشاب ناهيإلا -أ

 ىمست هعوقو برق ىلع لدت تامالعب ًاقوبسم رخآلا مويلاب ناميإلا ناك امل
 نم وهو بجاو اهم نايإلا نأل ؛اهمهأ ركذن نأ بسان (ةعاسلا طارشأ)
 : ىلاعت لاقو «رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا# : ىلاعت لاق «ةديقعلا بلص
 اهتامالع يأ «اهطارشأ ءاج دقف ةتغب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ نورظني لهف##
 يوغبلا مامإلا لاق .ةمالعلا وهو ءارلا حتفب «طرش» اهدحاو ءاهتارامأو
 . ةعاسلا طارشأ نم هيي يبنلا ةثعب تناكو : هللا همحر

 لهف# : ىلاعت لاقو *بيرق ةعاسلا لعل كيردي امو#» : ىلاعت لاقو

 موي عوقو برقلو #نورعشي ال مهو ةتغب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ نورظني

 تمدق ام سفن رظنتلو# : ىلاعت لاق .دغك هناحبس هلعج هققحتو ةمايقلا

 هارنو ًاديعب هنوري مهنإ9 :ىلاعت لاقو «كموي دعب ام :وه دغلاو دخل
 . «ابيرق

 ةعاسلاو انأ تثعب» : اعوفرم سنأ ثيدح نم هححصو يذمرتلا ىورو

 هللا يضر رمع نبا نع نيحيحصلا يفو « ىطسولاو ةبابسلاب راشأو نيتاهك
 رصعلا ةالص نم ممألا نم مكلبق ىضم نميف مكلجأ |منا» :اعوفرم نع
 ممألا نم مكلبق فلس ايف مكؤاقب انإ» :ظفل يفو ««سمشلا برغم ىلإ
 ناك اديدش ةعاسلا رمأ ناك الو «سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب ام

 . اهريغ نم رثكأ اهنأشب مامتهالا
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 ين ناياعوتكاو راما اهطارشأ نايل نم ب يبنلا رثكأ اذهلو
 درفنا امم وهف اهئيجم تقو امأ .كلذل اوبهأتيل مهرذحو هتمأ هبنو فلا نم

 دادعتسا ىلع اونوكيل مهتحلصم لجأل دابعلا| نع هافخأو هملعب ىلاعت هللا

 ىلع ئاد نوكتل اهلجأ لولح تقو سفن لك إرع هناحبس ىفخأ اک «ائاد

 . لمعلا نع لساكتت ألو راظتنالاو دادعتسالا ةبها

 ىلإ مسقنت اهتارامأو ةعاسلا طارشأ نأ ملعا مث : ينيرافسلا ةمالعلا لاق

 : ماسقأ ةثالث

 . ةديعبلا تارامألا وهو « ىضقناو رهظ مسق .٠

 . ةدايز يف لازي ال لب ضقني ملو رهظ مسقو ٠

 ماظنك عباتت يهو ةعاسلا اهبقعت يتلا ةريبكلا ثارامألا : ثلاثلا مسقلاو »

 .اهكلس عطقنا تازرخ

 لك يبنلا ةثعب :اهنم «تضقناو تضمو ترهظ يتلا ينعا : ىلوألاف
 ىضر نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ لتق :اهنموأ .سدقملا تيب حتفو «هتومو
 تعقو يتلا بورحلا ركذو (ناثع لتق نتفلا لوأ) :ةفيذح لاق .هنع هللا

 : لاق مث ةضفارلاو جراوخلاك ةلاضلا قرفلا روهظو . كلذ دعب نيملسملا نيب

 كلم لاوز :اهنمو « يبن هنأ يعدي مهنم لك نیلاجد نيباذك جورخ :اهنمو
 اهنمو ءامهريغو ناخيشلا هاور «لاملا ةرثك :اهنمو «يذمرتلا هاور «برعلا
 هنأ يب يبنلا هنع ربخأ امم كلذ ريغو فذقلاو خسملاو فسخلاو لزالزلا ردك

 . ىضقناو ىضمو رهظف ةعاسلا تارامأ نم

 ناكر ن ن لو كره ىلا يهو ة ةطسوتملا تارامألا : ةيناثلا

 دعسأ نوكي ىتح ةعاسلا وقتا الر : لَك هلوق :اهنم ءادج ةريثك يهو

 يسدقملا ء ءايضلاو يذمرتلاو دمحأ مامإلا ه هاور (عكل نبا ع ايندلاب سانلا

 « ميئللاو .قمحألاو .دبعلا : عكللاو «هنع هللا يضر ةفيذح ثيدح نم

 ءاسؤر مهوحنو ىقمحلاو مائللا نوكي ىتح ةعاسلا موقت ال : ىنعملاو
 انلا
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 هنيد ىلع رباصلا نامز سانلا ىلع يتأي» : لع هلوق تارامألا نمو

 ةعاسلا موقت الو : ةي هلوقو «سنأ نع يذمرتلا هاور «رمجلا ىلع ضباقلاك

 نباو نابح نباو دوادوبأو دمحأ مامإلا هاور «دجاسملا يف سانلا ىهابتي ىتح

 دابع نامزلا رخا يف نوكي» : يي هلوقو «هنع هللا يضر سنأ نع هجام

 «سنأ نع مكاحلاو ميعن وبأ هاور «قاسف» : ظفل يفو «ةقسف ءارقو لاهج

 ىور «هرکو هخافتن ال ؛ نيتليلل لاقيف علطي ةعاس لالحلا اف

 خافتنا ةعاسلا طارشأ نم» : ظفل ينو ,دوعسم نبا نع يناربطلا هانعم
 دجاسملا ذاختا :اهنمو « ميجلاب يورو ءاهمظع يأ «ةمجعملا ءاخلاب «ةلهألا

 ثيدح نم هريغو يراخبلا حيحص يف ام :اهنمو :لاق نأ ىلإ . . .اقرط

 هللا لوسر نم هتعمس ثيدحب مكثدحأ الأ :لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ

 نم نإ» :لوقي هلك هللا لوسر تعمس .«يريغ دحأ هب مكثدحي ال هك
 برش رثكيو ىنزلا رثكيو .لهجلا رثكيو .ملعلا عفري نأ ةعاسلا طارشأ
 ميقلا ةأرما نيسمخل نوكي ىتح «ءاسنلا رثكيو «لاجرلا لقيو «رمخلا

 انيب» : لاق هنع هللا يضر ةريره يآ ثيدح نم حيحصلا يفو (دحاولا

 ىضمف ؟ةعاسلا ىتم :لاق يبارعأ هءاج موقلا ثدحي سلجم يف ءالي يبنلا
 : مهضعب لاقو «لاق ام عمس : موقلا ضعب لاقو .ثدحي ويب هللا لوسر
 :لاقف «؟ةعاسلا نع لئاسلا نيأ» : لاق هثيدح ىضق اذإ ىتح عمسي مل لب
 فيك :لاق .(ةعاسلا رظتناف ةنامألا تعيض اذإف » : لاق هللا لوسراي انأ اه

 . «ةعاسلا رظتناف هلهأ ريغ ىلإ رمألا دسو اذإ» :لاق ؟اهتعاضإ

 ماسجلا طارشألاو ماظعلا تامالعلا : ةعاسلا تارامأ نم ثلاثلا عونلا

 لوزنو .لاجدلا حيسملاو .يدهملا جورخ :اهنمو «ةعاسلا اهبقعت يتلا

 «ةبعكلا مدهو «جوجأمو جوجأي جورخو «مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع
 «ةبادلا جورخو ءاهبرغم نم سمشلا عولطو «نارقلا عفرو .ناخدلاو
 ةخفن مث «عزفلا ةخفن روصلا يف خفنلا مث ندع رعق نم رانلا جورخو
 .روشتلاو ثحبلا ف مث «قلخلا كالمو عضل
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 تامالعلا هذه نم رهظ دقو «ةلفغ يف نحنو « ميظع رمألاف لك ىلعو
 مالسإلا ىلع انافوتيو هنيد ىلع انتبثي نأ لجو زع هللا لأسنف ريثكلا ءيثلا
 تازجعمو ةوبنلا تامالع نم اذهو «نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا رش انيقيو

 ىلع لجو زع هللا هعلطأ امن ةلبقتسم رومأ نع ربخأ ثيح «ٍةيَي لوسرلا
 .دبعلا ناميإ يوقي امم اذهو «ربخأ اك عقوف هملع

 ىلع اونوكيو اودعتسيو اورذحيل دابعلاب ةمحر كلذب لَك هرابخإ يفو
 غلب يذلا ميركلا يبنلا اذه ىلع همالسو هللا تاولصف «مهرمأ نم ةريصب
 لوأو .نيدهاشلا نم كلذ ىلع نحنو .نييبتلا ةياغ نيبو .نيبملا غالبلا
 هيلع حيسملا لوزن مث «لاجدلا جورخ مث «يدهملا روهظ : تامالعلا هذه

 . عباتت مث «مالسلا
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 يدهملاروهظ ١.

 :اههوأو .ةلصفم

 : يدهملا روهظ
 الر : دك هللا لوسر لاق : لاق هلع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ن

 يتيب لهأ نم لجر برعلا كلمي تجب ا بهذي الو مايألا يضقنت

 اسسا يذمرتلاو دوادوبأو دمحأ مامإلا ه هاور (« يمسا همسإ ءىطاوي

 ىلع نع بابلا يفو ‹« حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو 2. ةحيحص

 . ةريره يبأو ةملس مأو ديعس يبأو

 .يدهملا رمأب راثآلاو تاياورلا ترثاكت دقو : ينيرافسلا ةمالعلا لاق

 . ىهتنا مهريغو دمحأو E دوادوبأ اهاور ةحيحص ثيداحأ 0

 الظو n ضرألا ترا دقو ا رجا ي e ا ىضر

 نسحلا نأ وهو ‹فيطل رس نسحلا دلو نم هنوك يفو ءاطسقو ًالدع اهؤلميف

 قحلاب ةفالخلاب موقي نم هدلو نم هللا لعجف هلل ةفالخلا كرت هنع هللا ىضر

 كرت نم نأ .هدابع يف هللا ةنس هذهو «صضرألا ألمي يذلا لدعلل نمضتملا

 هلم لتففأ ةتيرذ نطعأ وأ هللا ءاظعأ اعيش هلجكل
 ال ليق ىتح يدهملا يف لاوقألا ترثك دق : ينيرافسلا ةمالعلا لاق

 ىسيع ريغ يدهملا نأ : قحلا لهأ هيلع يذلا باوصلاو « ىسيع الإ يدهم
 تاياورلا هجورخب ترثك دقو «مالسلا هيلع ىسيع لوزن لبق جرخي هنأو
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 . ىهتنا . مهتادقتعم

 : لوقأ

 باتكلا ضعب لثم «يدهملا جورخ ركني نم : لوألا فرطلاف
 |مناو ملعلا لهأ لاوقأو صوصنلاب ةربخ مهل سيل نيذلا نييرصعلا

 . مهوقعو مهئارا درج ىلع نودمتعي

 ىتح ةلاضلا فئاوطلا نم يدهملا رمأ يف يلاغي نم : يناثلا فرطلاو

 يدهملا نأ يعدت ةضفارلاف .رظتنملا يدهملا هنأ مهميعزل ةفئاط لك تعدا

 نب دمحم» هنومسيو بادرسلا نم هجورخ نورظتني يذلا رظتنملا مهمامإ وه

 ةئاسمخ نم رثكأ ذنم اريغص الفط ارماس بادرس لخد «يركسعلا نسحلا

 1 نومعزي ةيمطافلاو Saas «ةنس

 هنأ ىعدا مهعادخو سانلا ىلع بلغتلاو طلستلا دارأ نم لك اذكهو

 هنآ ىعدا ةيفوصلا نم لايتحإلاو لجدلا دارأ نم نأ اک ءرظتنملا يدهملا

 نوتبثي نيذلا ةعاجلاو ةنسلا لهأ مهف :يدهملا رمأ يف طسولا امأو

 . كلذ يف ثيداحألا يف ءاج ام نوزواجتي ال .هجورخ تقوو هتافصو هبسنو

 ال ليق ىتح يدهملا يف لاوقألا ترثك دق :ىنيرافسلا ةمالعلا لاق

 ىسيع ريغ يدهملا نأ قحلا لهأ هيلع يذلا باوصلاو « ىسيع الإ يدهم
 تاياورلا هجورخب ترثك دقو «مالسلا هيلع ىسيع لوزن لبق جرخي هنأو
 نم دع ىتح ةنسلا ءالع نيب كلذ عاشو . يونعملا رتاوتلا دح تغلب ىتح
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 نم ريغو ةباحصلا نم ركذ نمع يور دقو :لاق نأ ىلإ . . .مهتادقتعم
 ديفي ام مهدعب نيعباتلا نعو «ةددعتم تاياورب مهنع هللا يضر مهنم ركذ

 00 O OE «يطقلا مدغلا ةعوبج
 يف ينيرافسلا لاق مث . . . ةعاملاو ةنسلا لهأ دئاقع يف نودمو ملعلا لهأ
 ءامئان ظقوي الو لَم لوسرلا ةنسب لمعي : ملعلا لهأ لاق :هتريس نایب
 نيدلاب موقي ءاهعفر الإ ةعدب الو اهماقأ الإ ةنس كرتي ال .ةنسلا ىلع لتاقيو
 نينرقلا وذ كلم |ك اهلك ايندلا كلمي .هلوأ ةي + يبنلا هب ماق اک نامزلا رخآ
 ىلإ دريو «ريزنخلا لتقي «بيلصلا رسكي < مالسلا |مهيلع دواد نب نامیلسو

 ًاروجو ًالظ تثلم اى الدعو اطسق ضرألا المي < مهتمعنو مهتفلإ نيملسملا

 ةكم يف عيابيف هتعيب امأو :لاق نأ ىلإ .. .ادع هدعي الو اوثح لاملا وثحي
 تيب ىلإ ةكم نم رجاهو ءاروشاع ةليل ماقملاو نكرلا نيب ةيفرشملا
 يفف يدهملا كلم ةدم يف تاياورلا تفلتخا دقو : لاق نأ ىلإ د..سسدقملا

 اهضعب يفو نيالثاهضعب يفو ؛ديرلابأتسوأ عبس أ ًاسخ كلمي اهضعب
 يا ا نداهي نينس عست اهنم نيعبرأ
 دم عيمج رابتعاب رثكألا لمحيف «ةوقلاو روهظلا توافتم هكلم نأب لكلا
 لإ ek ,روهظلا ةياغ ىلع لقألاو «ةعيبلا ذنم كلملا
 نب ىسيع حيسملا هللا حورل رمألا ملسي ىتح يدهملا رمتسي مث :لاق نأ
 يهو ةدحاو ةالص مالسلا هيلع ىسيعب يدهملا يلصيو «مالسلا هيلع ميرم
 مالسلا هيلع ىسيع فلخ ةالصلا ىلع يدهملا رمتسي مث ءرجفلا ةالص

 ىسيع هللا حور هيلع لصيو يدهملا تومي مث «هيلإ رمألا هميلست دعب
 e لحد

 هلك هللا لوسر تيب لهأ نم لجر جرخي مث :ًاضي اضيأ هفصو يف لاقو
 جرحي «دمح ةمأ نم ريمأ رخا وهو ,رصيق ةنيدم وزغي ةريسلا نسح « يدهم

 يعرم خيشلا ةمالعلا لقنو : لاق «ميرم نب ىسيع لزنيو لاجدلا هنامز يف

 ترتاوت دق : لاق هنأ نيسحلا نب دمحم نسحلا يبأ نع ركفلا دئاوف هباتك يف

 ملا



 هنأو يدهلملا ءيجمب يي ىفطصملا نع اهتاور ةرثكب تضافتساو ثيداحألا

 جرخي هنأو ءالدع ضرألا ألمي هنأو نينس عبس كلمي هنأو ةي هتيب لهأ نم
 هذه مؤي هنأو نيطسلف ضرأب دل بابب لاجدلا لتق ىلع هدعاسيف ىسيع عم

 . ىهتنا .رم اك .رجفلا يهو ةدحاو ةالص ينعي هفلخ يلصي ىسيعو ةمألا

 ةقرافلا هتافص نيبو ايم هللا لوسر هنع ربخأ يذلا يدهملا وه مكلذ

 ركبم تقو يف لالضلا نم ةعامج ةيدهملا ىعدا دقو « هتريسو هجو رخ تقوو

 جذسلاب ريرغتلا كلذب اودارأ انإو «هتافص مهيلع قبطنت الو هتقو نع
 مهبذك هللا رهظأف ,ةصاخلا مهعماطمل ةيصخشلا هذه ءاعدا لالغتساو

 e ةوبنلا موق ىعدا دقف بجعت الو ,مهلطاب حضف ذوو

 «ءيش هيلإ حوي ملو يلإ يحي لقوا اک هلا لع یتا نم ملظأ نمو
 انقر ريو الطاب لطابلا ايري .هعابتا انقزريو اقح قحلا انيري نأ هللا لأسن

 بر هلل دمحلاو نيلاجدلا نيلاتحملاو نيلضملا ةمئألا رش انيفكيو « هبانتجا

 . نيملاعلا

 تحن



 .هتنتف نم هللاب ذوعن .ةلالضلا حيسم باذكلا نتافلاو لاجدلا حيسملا

 ءاهمأ هنم ترذحو اهماوقأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا هب ترذنأ دقف

 هتمأل هتعنو «هفاصوأ 5 لک دمحم انيبن هنم رذحو هفاصوأ تنيبو

 يفو «ناسارخ نم جرخي هن 7 يذمرتلا يفو .ةريصب يذ ىلع ىفخت ال اتوعن

 دو نم لاجدلا عبتي) : :اعوفرم هنع هللا يضر سنأ نع ملسم س

 . «ةسلايطلا مهيلع الأ نوعبس ناهبصأ

 يأ ضرألا حسمي هنأل :ليقو «ةحوسمم هنيع نأل حيسملا يمسو

 طلخ اذإ لجد لاقي .طلخلا وهو لجدلا نم لاجدلا ىمسو .ءاهعطقي
 بذكلا هنم رثكي يأ .ةغلابملا ةينبأ نم «لاعف» نزو لع لاجدو «هومو

 . سيبلتلاو

 هل نذؤي مث : هللا همحر ريثك نبا ظفاحلا لاق « يدهملا نامز يف جرخي وهو

 ةامسملا مورلا ةنيدم نيملسملا حتف دعب نامزلا رخا يف جورخلا يف _لاجدلا يأ

 اه لاقي اهم ةراح نم ناهبصأ نم هروهظ ءدب نوكيف «ةينيطنطسقب

 ةحلسألا مهيلع يدو فلأ نوعبس اهلهأ نم هرصنيو «ةيدوهيلا
 راتتلا نم افلأ نوعبس هرصني كلذكو .رضخلا ةسلايطلا يهو .ناجيتلاو

 مث ةربابجلا كولملا نم كلم ةروص يف الوأ رهظيف ,ناسارخ لهأ نم قلخو
 مدا ينب نم ةلهجلا كلذ ىلع هعبتيف ةيبوبرلا يعدي مث د .ةوبنلا يعدي

 ٍنيحلاصلا نم هللا هاده نم هيلع دريو هفلاخيو « ماوعلاو ا نم ماغطلاو

 ًايلقإو 00 اخو اذل ًادلب دالبلا ذخأيف اندتيو «نيقتملا هللا بزحو

 ريغ هلجرو هليخب هئطو الإ نادلبلا نم دلب ىقبي الو .ةروك ةروكو ؛اريلقإ

 ءرهشك مويو «ةنسك موي امو وا ضرألا يف هماقم ةدمو . ةنيدملاو ةكم

 نارهشو ةنس كلذ لدعمو .هذه سانلا مايأك همايأ رئاسو «ةعمجك مويو
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E ماا دبا E قراره ندم E 
 «مهاده ىلإ ىدهو مهنأيإ عم انايإ نودادزيف .نونمؤملا اهعم تبثيو

 مايأ يف ىدهلا حيسم مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع لوزن نوكيو

 فتليو نونمؤملا هيلع عمتجيف ‹ قشمدب ةيقرشلا ةرانملا ىلع ةلالضلا حيسم

 ادصاق مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع حيسملا مهب ريسيف نوقتملا هللا دابع هعم

 دنع هقحليف لاجدلا هنم مزهنيف سدقملا تيب وحن هجوت دقو لاجدلا وحن

 كيف يل نإ :هل لوقيو ءاهيلإ لخاد وهو هتبرحب هلتقيف «دل» ةنيدم باب

 ءاملا يف حلملا لحني اك عادني لاجدلا ههجاو اذإو «ينتوفت نل ةبرض
 هللا هنعل كانه هتافو نوكتف ««دل» بابب ةبيرحلا ةبرحلاب هلتقيف هكرادتيف «

 ريثك نبا مالك ىهتنا . هجو ريغ نم حاحصلا ثيداحألا كلذ ىلع تلد اك

 وهو ةحيحصلا صوصنلا يف درو |بسح لاجدلا ةصق صيخلت يف هللا همحر

 قمنا هو اشا لاحتلا ندا نم نضوصتلا ةع لدت ىذا
 مهماعنأ هنم لكأت ًاعرز مهل تبنتف ضرألاو رطمتف ءامسلا رمأي هل باجتسا

 دریو هل بيجتسي ال نمو «نبل تاذ اناس مهيشاوم مهيلإ عجرتو مهسفنأو

 صقنو ماعنألا تومو ةلقلاو طحقلاو بدجلاو ةنسلا مهبيصت هرمأ هيلع
 «لحنلا بيساعيك ضرألا زونك هعبتت هنأو .تارمثلاو سفنألاو لاومألا

 رخا يف هدابع هب هللا نحتمي ناحتما كلذ لك «هييحب مث اباش لتقي هنأو

 صقنلا رهاظ صقان هللا ىلع نيه اذه عم وهو ءاريثك هب لضيف نامزلا
 هينيع نيب بوتكم «قراوخلا نم هعم ام هعم ناك نإو «ملظلاو روجفلاو
 اهنم وجني ال ةريطخ ةنحم يهو هدابعل هللا نم ةنح هيدي ىلع هيرجب امو «رفاک

 ءايبنألا هنم ترذح ةنتف ةدشو هتنحم ةروطخلو «نيقيلاو نايإلا لهأ الإ

 . ةي دمحم هتمأل ًاريذحت مهدشأو ءاهعأ

 ال هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر حارجلا نب ةديبع يأ نع

 ٍنإو «هموق لاجدلا رذنأ دقو الإ حون دعب يبن نكي مل هنإ» :لوقي

 . يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور «هومكرذنأ
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 يبأ نعف «ةالص لك رخا يف هتنتف نم ةذاعتسالاب هتمأ ةي يبنلا رمأ دقو

 نم مكدحأ غرف اذإ» : ةي هللا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره

 باذع نمو «منهج باذع نم : عبر أ نم هللاب ذوعتيلف رخآلا دهشتلا

 دمحأ مامإلا هاور «لاجدلا حيسملا رش نمو .تامملاو ايحملا ةنتف نمو «ربقلا

 لاجدلا جورخ تابثإ يف ةددعتم هوجو نم ثيداحألا ترتاوت دقو « ملسمو

 . هنم ةذاعتسالاو هتنتف نايبو

 اوركذو نامزلا رخآ يف لاجدلا جورخ ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ عمجأو
 هيلع تلد ام فلاخ دقف هجورخ ركنأ نمف «ةديقعلا ثحابم نمض كلذ

 هجورخ ركني ملو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع ام فلاخو ةرتاوتملا ثيداحألا

 باتكلا ضعبو ةلزتعلا ضعبو ةيمهجلاو جراوخلاك ةعدتبملا ضعب الإ

 اهب نوعفدي ةجح ىلع اودمتعي ملو «ملعلا ىلإ نيبستنملاو نييرصعلا
 الو مهب ةربع ال ءالؤه لثمو « مهئاوهأو موقع ىوس ةرتاوتلا صوصنلا
 . مهلوقب

 لدي ام داقتعاو هلوسرو هللا نع حص ب ناميإلا ؛ نمؤملا ىلع بجاولاو

 اوطيحي مل اب اوبذك لب# :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا نم نوكي الو هيلع
 امل ميلستلا وه هلوسرو هللاب نايإلا ىضتقم نأل ؛ «هليوأت مهتأي الو هملعب

 . هللا نم ىده ريغب هاوه عبتم هنإف لعفي مل نمو «هب ناميإلاو نع ءاج

 ءوسو «قافنلاو رفكلاو كرشلاو كشلا نم ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاناده ذإ دعب انبولق غيزي ال نأو قالخألا



 مالسلا هيلع میرم نب ىسيع لوزن .؟

 هيلع لد اك مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع حيسملا لوزن نإ

 انيبن ىوهلا نع قطني ال يذلا «قودصملا قداصلا هب ريخأ دقف نارقلا

 اقل افلم ةمالا “+ ءاملع هيلع عمجأو كلذب هنع لقنلا رتاوتو « ةي دمحم

 .هب ناهيإلاو هداقتعا بجي ام هوربتعاو
 ةنسلاو باتكلاب تباث مالسلاو ةالصلا هيلع هلوزنو : ينيرافسلا لاق

 : ةمألا عامجإو

 لبق هب ننمويل الإ باتكلا لهأ نم نإو# : ىلاعت لوقيف باتكلا امأ

 ءامسلا نم هلوزن دنع كلذو « ىسيع توم لبق ىسيعب ننمؤيل يأ 4هتوم
 نالا 2: ليم انوع ميهاربإ ةلم ةدحاو ةلملا نوكت ىتح نامزلا رخآ

 :لاق

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع امهريغو نيحيحصلا يفف ةنسلا امأو
 ميرم نبا مكيف لزني نأ نكشويل هديب يسفن يذلاو» : كي هللا لوسر لاق

 يفو «ثيدحلا «ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا رسكيف ًالدع ًاكح
 «هوحنب «بيلصلا رسكيف ًالدع ًأكح ميرم نبا نلزنيل هللاو» : هنع ملسم

 هللا لوسر لاق : ا ا

 ةمايقلا موي ىلإ نيرهاظ ا أ نم ةفئاط لازت ال» : هلك

 نإ ءال :لوقيف ءانب لص لاعت : مهریمآ لوقيف میرم نب ىسيع لزنيف
 . «ةمألا هذه هللا ةمركت ءارمأ ضعب ىلع مكضعب

 له نم دحأ هيف فلاخي ملو «هلوزن ىلع ةمألا تعمجأ دقف : عامجإلا امأو

 دقو «هفالخب دتعي ال نم وأ ةدحالملاو ةفسالفلا كلذ ركنأ انإو ءةعيرشلا

 سيلو ةيدمحملا ةعيرشلا هذبب مكحيو لزني هنأ ىلع ةمألا عامجإ دقعنا
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 وهو هب ةمئاق ةوبنلا تناك نإو .ءامسلا نم هلوزن دنع ةلقتسم ةعيرشب

 هعابتأو هباحصأ نم يدهملا نوكيو , يدهملا نم رمألا ملستيو اهب فصتم
 . هللا همحر ينيرافسلا مالك ىهتنا . يدهملا باحصأ رئاسك

 .كلذ

 نع حيحصلا يف تبث دقو « يح مالسلا هيلع ىسيع : اش لاف

 e الدع اکح میرم نبا مكيف لزني» :لاق هنأ هك

 لزني هنأ» : هنع حيحصلا يف تبثو «ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا

 هدسج هحور تقراف نمو «لاجدلا لتقيو قشمد قرش ءاضيبلا ةرانملا ىلع

 : ىلاعت هلوق امأو «هربق نم موقي هنإف يبحأ اذإو ءامسلا نم هدسج لزني مل

 هنأ لع .ليلد اذهف «اورفك نيذلا نم كرهطمو ىلإ كخفازو:كيفوتم نإ
 رئاسك كلذ يف ىسيع ناكل توما كلذب دارأ ول ذإ .توملا كلذب نعي مل

 يف سيل نأ ملعف .ءامسلا ىلإ اهب جرعيو مهحاورأ ضبقي هللا نإف «نينمؤملا
 دق ناك ولو «اورفك نيذلا نم كرهطمو# :هلوق كلذكو .ةيصاخ كلذ

 نم هريغ وأ ءايبنألا رئاس ندبك ضرألا يف هندب ناكل هدسج هحور تقراف
 نكلو هوبلص امو هولتق امو : ىرخألا ةيآلا يف ىلاعت هللا لاق دقو ءءايبنألا
 عابتا الإ ملع نم هب مهل ام هنم كش يفل هيف اوفلتخا نيذلا نإو مهل هبش
 #هيلإ هللا هعفر لب# :انه هلوقف #هيلإ هللا هعفر لب ءانيقي هولتق امو نظلا

 ذإ «هحورو هندب لزني هنأ حيحصلا يف تبث امك «هحورو هندب عفر هنأ نيبي
 هللا هعفر لب# : هلوقف .تام لب هوبلص امو هولتق امو :لاقل هتوم ديرأ ول

 هندب لزني هنأ حيحصلا يف تبث اک «هحورو هندب عفر هنأ نيبي 4 هيلإ
 .ةحورو

 ضباق يأ - كضباق يأ + كيفوتم ينإ# : ءالعلا نم لاق نم لاق اذهو

 يضتقي ال يفوتلا ظفلو « هتيفوتساو باسحلا تيفوت :لاقي - كندبو كحور
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 داري دقو «ةلصفنم ةنيرقب الإ اعيمج |هيفوت الو ندبلا نود حورلا يفوت هسفن

 يف تمت مل يتلاو اهتوم نيح سفنألا فوتي هللا : ىلاعت هلوقك مونلا يفوت هب
 (راهلاب متحرج ام ملعيو ليللاب مكافوتي يذلا وهو» : هلوقو «اهمانم

 ا

 قح لاجدلا هلتقو مالسلا هيلع ىسيع لوزن : ضايع يضاقلا لاقو

 لقعلا يف سيلو كلذ يف ةحيحصلا ثيداحألل «ةنسلا لهأ دنع حيحصو

 ةيمهجلاو ةلزتعملا ضعب كلذ ركنأو «هتابثإ بجوف هلطبي ام عرشلا يف الو
 متاخو# : ىلاعت هلوقب ةدودرم ثيداحألا هذه نأ اومعزو .مهقفاو نمو

 انيبن دعب يبن ال هنأ نيملسملا عامجإبو (يدعب يبن ال) : لك هلوقبو «نييبنلا

 هنأل ؛دساف لالدتسا اذهو «خسنت ال ةمايقلا موي ىلإ ةدبؤم هتعيرش نأو ةا

 الو ءانعرش خسني عرشب ًايبن لزني هنأ مالسلا هيلع ىسيع لوزنب دارملا سيل
 ثيداحألا هذه تحص لب ءاذه نم ءيش اهريغ يف الو ثيداحألا هذه يف

 انعرشب مكحي اطسقم [ىكح لزني هنأ اهريغو "”ناميإلا باتك يف قبس امو انه

 . ىهتنا . سانلا هرجه ام انعرش رومأ نم يبحيو

 ءاملعلا فاصنأو لاهجلا باتكلا ضعب ركني اذه انرصع يفو :لوقأ

 يف نونعطيو «مهراكفأو مهوقع ىلع ادا تعا مالسلا هيلع ىسيع لوزن

 ملسملا ىلع بجاولاو «ةلطاب تاليوأتب امولوؤي وأ ةحيحصلا ثيداحألا

 نايإلا نم كلذ نأل ؛هداقتعاو هنع حصو يي يبنلا هب ريخأ ب قيدصتلا

 . هيلع هلوسر هللا علطأ يذلا بيغلاب

 ب دمحم انيبن ةعيرشلا ررقم نوكيو : هللا همحر ينيرافسلا ةمالعلا لاق

 هللا رمأب ةعيرشلا هذه ماكحأ ملع دق نوكيو رم اى ةمألا هذه لوسر هنأل

 لوزنب نأ ءاملعلا ضعب معزو :لاق «لزني نأ لبق ءامسلا يف وهو ىلاعت

 رابخألل ؛دودرم اذهو .فيلكتلا عفري مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع انديس

 )١( ضايع يضاقلل مالكلا .٠



 عئارشلا رخآ يه ذإ اهل ًاددجمو ةعيرشلا هذه ماكحأل رر نوكته اولا
 ايندلا ءاقب نإف .فيلكت الب ىقبت ال ايندلاو «لسرلا رخا ةَ دمحم انيبنو
 هركذ « هللا هللا ضرألا يف لاقي ال نأ ىلإ فيلكتلا ىضتقمب نوكي اهنإ
 ةريره يبأ ثيدح يف درو دقف هتافوو هتدم امأو :لاق هتركذت يف ىبطرقلا
 نب ىسيع لزنی» : لاق كك هنأ ركاسع نباو يناربطلا دنع هنع هللا ىضر
 ةبيش يبأ نباو دمحأ مامإلا دنعو «ةنس نيعبرأ سانلا يف ثكميف ميرم
 يلصيو ىفوتي مث ةنس نيعبرأ ثكمي هنأ هنع نابح نباو ريرج نباو دواد يبأو
 . الب دمحم انيبن دنع هونفديو نوملسملا هيلع

 لحل



 جوجأمو جوجأي جورخ ٤.

 ةنسو هللا باتك يف ءاج ام ءوض ىلع جوجأمو جوجأي جورخ نع ملكتن

 بجاو هداقتعاو كلذب نايإلا نأل ؛ميظعلا ثيدحلا اذه ركذ نم هلوسر

 ا

 كلذ ركذو «ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب تباث جوجأمو جوجأي جورخو

 : هللا همحر ىنيرافسلا

 نم مهو جوجأمو جوجأي تحتف اذإ ىتح# : ىلاعت هلوق يفف باتكلا امأ

 نيذلا راصبأ ةصخاش يه اذإف قحلا دعولا برتقاو .نولسني بدح لك
 . «نيملاظ انك لب اذه نم ةلفغ يف انك دق انليواي اورفك

 نيب غلب اذإ ىتح ءاببس عبتأ مثإ» :نينرقلا يذ ةصق يف ىلاعت لاقو

 نإ نينرقلا اذاي اولاق .الوق نوهقفي نوداكي ال ًاموق هنود نم دجو نيدسلا

 لعجت نأ ىلع اجرخ كل لعجن لهف ضرألا يف نودسفم جوجأمو جوجأي
 مكنيب لعجأ ةوقب ينونيعأف ريخ يبر هيف ينكم ام لاق ءادس مهغيبو اننيب

 اوخفنا لاق نيفدصلا نيب ىواس اذإ ىتح ديدحلا ربز ينوتا ءامدر مهنيبو

 امو هورهظي نأ اوعاطسا اف .ارطق هيلع غرفأ ينوتآ لاق ًاران هلعج اذإ ىتح
 ناكو ءاكد هلعج يبر دعو ءاج اذإف يبر نم ةمحر اذه لاق .ابقن هل اوعاطتسا

 روصلا يف خفنو ضعب يف جومي ذئموي مهضعب انكرتو ءاقح يبر دعو

 نم دس اذهو «اضرع نيرفاكلل ذئموي منهج انضرعو .اعمج مهانعمجف

 موقلا ءالؤه زجح ادحاو امدر راصف نينرقلا وذ هانب نيلبج نيب ديدح

 تقولا ءاج اذإف «ضرألا يف داسفإلاو سانلا ةيذأ نع ضرألا يف نيدسفملا

 هن لبال دعو اذهو ضرآلل ًايواسن هللا هلغج هيف دسلا مادهنا ردق يذلا

 - يملا نوعرسي أ - كولستيو نوجوميو سانلا ىلع نوجرخي مدهنا اذإف

 . كلذ نم ابيرق روصلا يف خفنلا نوكي مث بدح لك نم

 ١ك



 نب ساونلا ثيدح نم ملسم حيحص يفف ةنسلا نم ليلدلا امأو
 ىلإ ىحوي ىلاعت هللا نإ» :لاق هنأ يب يبنلا نع هنع هللا يضر ناعمس
 يل ًادابع تجرخأ دق ينأ لاجدلا هلتق دعب مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع
 جوجأمو جوجأي هللا ثعبيو «روطلا ىلإ يدابع زرحف مهلاتق يف دحأل ناديال
 ام نوبرشيف ةيربط ةريحب ىلع مهوأ رميف «نولسني بدح لك نم مهو
 هباحصأو ىسيع نو رصحيو .ءام اذهب ناك دقل نولوقيف مهرخا رميو .اهيف

 .ثيدحلا «رانيد ةئام نم ريخ مهدحأل روثلا سأر نوكي ىتح

 تيبو ةئيدملاو ةكم نم هللا مهعنميو» : يناربطلا دنع ةفيذح ثيدح ينو
 . «سدقملا

 :ربلادبع نك لاقو .ءاملعلا رثكأ كدع مدا دلو مه : يوونلا مامإلا لاق

 «مدآ ةيرذ نم كرتلا نم ناتفئاط جوجأمو جوجأي :ريثك نبا لوق ينيرافسلا
 . كرتلا يبأ ثفاي ةلالس نم حون ةيرذ نم مهو :لاق مث

 ةالصلا هيلع لاقف مهنم رذحو مهجورخ برق نع ةي يبنلا ربخأ دقو
 يلع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف اك مالسلاو

 نم نيحيحصلا يفو اذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حتف» : لاق

 ارمحم ظقيتس | مث اهدنع مان ةي هللا لوسو ل10 ند 5 نب اپر ثيدح

 نم مويلا حتف برتقا دق رش نم برعلل ليو هللا الإ هلإ ال :لوقيوهو ةهجو
 . هيعبصأ نيب قلحو «اذه لثم جوجأمو جوجأي مدر

 مهو : هللا همحر ريثك نبا مامإلا لاق دقف : مهماسجأو مهتافص امأو
 مهنويع ةمزرجملا لوغملا متغلا كرتلا نم مهسنج ءانبأك سانلا نوهبشي

 وه يذلا ريصقلا مهنمو .لوطأ وأ قوحسلا ةلختلاك يذلا ليوطلا مهنم

 دقف  ىرخألاب أطوتيو امهادحإب ىطغتي نانذأ هل نم مهنمو «ريقحلا ءيشلاك
 . هيلع ليلد ال ام لاقو هب هل ملع الام فلكت
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 ىلع لد دقف مهتياهبنو ضرألا يف داسفلاو ىذألا نم مهنم لصحي ام امأو

 تعمس :لاق يردخلا ديعس يبأ نع دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا كلذ

 لاق اک سانلا ىلع نوجرخيف جوجأمو جوجأي حتفي» :لوقي ةي هللا لوسر

 سانلا زاحنيو سانلا نوشغيف #نولسني بدح لك نم مهو ا
 هايم نوب رشيف مهيشاوم مهيلإ ندومضيو مهنوصحو مهئادم ىلإ مهنع

 را در ل يي دا

 مل اذإ ىتح «ةرم ءام انهه ناك دق : : لوقيف رهنلا كلذب رميل مهدعب نم نأ

ayلهأ ءالؤه : و ا  

 يمري مث هتبرح مهدحأ زه مث : لاق ء ءامسلا لهأ ىقب مهنم انغرف دق ضرألا

 ثعب كلذ ىلع مه |منيبف ةنتفلاو ءالبلل امد ةبضتخم هيلإ عجرتف ءامسلا ىلإ اهب

 ىتوم نوحبصيف مهقانعأ يف جرخي يذلا دارجلا فغنك مهقانعأ يف ًادود هللا

 ام رظنيف هسفن انل يرشي لجر الأ : نوملسملا لوقيف .سح مهل عمسي ال

 لوتقم هنأ ىلع اهنطو دق ابستحم مهنم لجر درجتيف : لاق ىودعلا اذه لعف

 الأ نيملسملا رشعماي يدانيف ضعب ىلع مهضعب ىتوم مهدجيف لزنيف

 مهنوصحو مهنئادم نم نوجرخيف ٠ .مكودع مكافك دق ىلاعت هللا نإ اورشبا

 ام نسحأك هنع ركشتف مهموح الإ يعر اهل نوكي امف مهيشاوم نوحرسيو
 . «طق تابنلا نم هتباصأ ءىش نع ركشت

 نب سنوي ثيدح نم هجام نبا هجرخأ اذكهو :ريثك نبا مامإلا لاق

 . ديج دانسإ وهو هب قاحسإ نب دمحم نع ريكب

 «دسلا دوجوو جوجأمو جوجأي دوجو نييرصعلا باتكلا ضعب ركنأ دقو

 يف ةقوفتملا رفكلا لود عيمج مه جوجأمو جوجأي نإ :لوقي مهضعبو

 حص امل بيذكتو «نارقلا يف ءاج امل بيذكت اذه نأ كش الو ‹ةعانصلا

 ءاج اهب بّذك نم نأ كش الو «هلمتحي ال مب هل ليوأت وأ ب هللا لوسر نع

 ال اب هلوأ نم كلذكو ءرفاك وهف ي هللا لوسر نع حص وأ نارقلا يف

LI 
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 الو جوجأمو جوجأيل دجوي ملف اهلك تفشتكا دق ضرألا نإ : موق الإ

 .اهيف ناكم دسلل

 جوجأمو جوجأي ىلع اورثعي مل نيفشتكملا نوك نأ : : كلذ نع باوحلا
 نع رشبلا زجع ىلع لدي لب مهدوجو مدع ىلع كلذ لدي ال مهدسو
 مهراصبأ فرص لجو زع هللا نوكي دقو .لجو زع هللا توكلمب ةطاحإلا
 لك ىلع رداق هللاو «مهيلإ لوصولا نم عنمت ءايشأ لعج وأ مهتيؤر نع
 كا ىلاعت لاق اک لجأ هل ءيش لكو .ءيش

 ىمعأ يذلا امو «نوملعت فوسو رقتسم أبن لكل .ليكوب مكيلع تسل
 نورصاعملا اهفشتكا يتلا ضرألا زونك نع مهتاردق زجعأو لئاوألا راصبأ
 هللاف ًاتقوو داجأ كلذل لعج لجو زع هللا نأ الإ .هريغو لورتبلاك
 . ناعتسملا
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 انجرخأ مهيلع لوقلا عفو اذإو## : : ىلاعت هلوق يف ةبادلا عجور هللا ركذ

 . ‰نونقوي الل انثاياب وناك سانلا نأ مهملكت ضرألا نم ةباد مه

 : ةداتقو نسحلاو سابع نبا لاق : ةياهنلا يف هللا همر ريثك نبا مامإلا لاق

 : مه لوقت مهبطاخت :ريرج نبا حجرو ةبطاخم مهبطاخت يأ 4مهملكتإ»

 :ريثك نبا لاق .ءاطعو يلع نع هاكحو «*نونقوي ال انتاياب اوناك سانلا نأ

 بتكت ىنعمب مهحرجت # مهملكتإ»و سابع نبا نعو :لاق مث «رظن اذه يف
 مهبطاخت :هنعو «نمؤم :نمؤملا نيبج ىلعو «رفاك :رفاكلا نيبج ىلع

 هللاو ا( عماج نسح يوق وهو نيبهذملا مظتني لوقلا اذهو «مهحرجتو

 . ملعأ
 سانلا داسف دنع نامزلا رخآ يف جرخت ةبادلا هذه : هريسفت يف ًاضيأ لاقو

 ‹«ضرألا نم ةباد مهل هللا جرخي .قحلا نيدلا مهليدبتو هللا رماوأ مهكرتو

 . سانلا ملكتف ءاهربغ نم : ليقو .ةكم نم :ليق
 هي e هريسفت يف يبطرقلا لاقو

 يبلع كرشلا قح يأ : دهاج لاقو ةداتق 4 « مهيلع بضغلا بجو

 مل اذإ : امههنع هللا يضر يردخلا ديعس وبأو رمع نبا لاقو .نونمؤي ال مهن

 نب هللادبع لاقو .مهيلع طخسلا بجو ركنملا نع اوهنيو فورعملاب 1

 .نارقلا عفرو ملعلا باهذو ءالعلا تومب نوكي *«لوقلا عقو# : دوعسم

 ما ا ةوالت اورثكأ) : ملال

 ر فا ق لالا هل ال وسو
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 «مهيلع لوقلا عقو» ىنعم يف ىرخأ الاوقأ ركذ مث .(مهيلع لوقلا عقي
 ليلدلاو دحاو ىنعم ىلإ عجرت م دنع لاوقألا عيمجو :تلق :لاق 0

 لاق ٠ لاق هنع هللا ا نيا حش

 نم تنما نكت مل اهنايإ اسفن عفني ال نجرخ اذإ ثالث» : ال هللا 8

 ةبادو «لاجدلاو ءارغم نم سمشلا عولط : اريخ اهناهيإ يف تبسك وأ لبق

 افالتخا جرخت نيا نمو اهتفصو ةبادلا هذه نييعت 5 فلتخاو ‹«ضرألا

 ىهتنا .ةركذتلا باتك يف هانركذ دق اريثك

 موقت نل اهنإ : لاق ءةعاسلا ركذن اولاق ؟نوركاذت ام» : لاقف ركاذتن نحو
 دمحأ مامإلا هاور ««ةبادلا اهنم ركذو «تايآ رشع اهلبق اورت ىتح ةعاسلا
 نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو جلا لهأو ملسمو يسلايطلا دوادوبأو

 : لاق هي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع هيبأ نع ءالعلا ثيدح نم ملسلو

 2 «لاجدلاو ءامرغم نم سمشلا عولط :| ا لاعألاب اورداب»

 نع حابر نب دايز نع نسحلا نع ةداتق هني دس رق اأ ملسلو «ثيدحلا

 :اتس لمعلاب اورداب» : لاق هك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره 5

 ركبوبأ انثدح : ملسم لاقو .«ثيدحلا «ضرألا ةبادو «ناخدلاو «لاجدلا

eS 

 ءاييرغم نم سمشلا عولط ًاجورخ تايآلا لوأ نإ : لوقي لي هللا لوسر

 ىرخألاف اهتبحاص لبق تناك ام اأو « ىحض سانلا ىلع ةبادلا مر

 . «ابيرق اهرثإ ىلع
 لاجدلا ناك نإو «ةفولأم تسيل ىتلا تايآلا لوأ يأ :ريثك نبا لاق
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E RE aورح كلدكو .كلذ لبق ءامسلا نم  

 مهلاثمأو مهتدهاشم رشب مهخأل ةفولأم رومأ كلذ لكف : جوجأمو جوجأي

 اهمسوو سانلا اهتبطاخمو فولأم ريغ لكش ىلع ةبادلا جورخ امأف 0

 تايآلا لوأ كلذو تاداعلا يراجم نع جراخ رمأف رفكلاو نايإلاب مهايإ

 لوأ ةفولأملا اهتاداع فالخ ىلع اهبرغم نم سمشلا عولط نأ امك .ةيضرألا

 . ىهتنا .ةيواسسلا تايآلا

 نمؤملا سانلا مست اهنأ :ثيداحألا هب تءاج (ى ةبادلا هذه لمعو

 ( نمؤم هينيع نيب بتكيو يرد بكوك هنأك ههجو ىريف نمؤملا امأف ءرفاكلاو
 :رفاك هينيع نیکو هدوم کب هينيع ناب تكيتف رفاكلا ماو

 مستو «ههجو اه ضيبيف ةتكن ههجو يف همستف نمؤملا ىقلتف : ةياور يفو

 نوبحطصيو لاومألا يف سانلا كرتشيو .ههجو اهل دوسي ءادوس ةتكن رفاكلا

 :رفاكلل لوقيل نمؤملا نإ ىتح «سكعلابو رفاكلا نمؤملا فرعي راصمألا يف

 . يقح ينضقا رفاكاي

 : هريسفت يف يدعس نب رصان نب نمحرلادبع خيشلا لاقف :اهتفص امأو
 نم نوكتو نامزلا رخا يف جرخت يتلا ةروهشملا ةبادلا يه ةبادلا هذهو)

 ةيفيك هلوسرو هللا ركذي مل «ثيداحألا كلذب ترثاكت اى «ةعاسلا طارشأ

 سانلا ملكت هللا تايا نم اهنأو اهنم دوصقملاو اهرثأ ركذ انإو «ةبادلا هذه

 هللا تايأب 0 ممر د نيح ةداعلل اقراخ امالك

 0 اناهربو ةجح نوكتف

 يس ل لقو

 هل مهوقع نأ ىوس كلذ يف ةجح مه سيلو ةغراف تاليوأتب انولوۇي

 . كلذ لمحتت

 نأل ؛هلوسرو هللا نع ءاج امل ميلستلاو قيدصتلا نمؤملا ىلع بجاولاو
 ةيادهلا هللا لأسنو اذه «نينمؤملا هب هللا حدم يذلا بيغلاب نايإلا نم اذه

 .هب لمعلاو قحلا ةفرعمل قيفوتلاو
 ثدي



 اهبرغم نم سمشلا عولط . ١

 يتأيوأ كبر يتأيوأ ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظني له : ىلاعت هللا لاق
 نكت مل اهناهيإ ًاسفن عفني ال كبر تايآ ضعب يأ موي كبر تايأ ضعب
 . «نورظتنم نإ اورظتنا لق اريخ اهنايإ يف تبسك وأ لبق نم تنمأ

 : ةيآلا هذه ريسفت دنع يراخبلا لاق : ةياهنلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاق
 وبأ انثدح «.ةرامع انثدح «دحاولادبع انثدح + ليعاسإ نب ىسوم انثدح
 ىتح ةعاسلا موقت ال» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق «ةريره وبأ انثدح «ةعرز
 عفني ال نيح كاذف اهيلع نم نمآ سانلا اهآر اذإف اهبرغم نم سمشلا علطت
 . يذمرتلا الإ ةعامجلا ةيقب هجرخأ دقو «لبق نم تنمآ نكت مل اناما ًاسفن
 نا

 نم سمشلا عولط : ىلاعت هللا مهمحر ءاملعلا لاق : ينيرافسلا لاقو
 ىلع لزنملا باتكلابو لب «ةحيرصلا رابخألاو ةحيحصلا ةنسلاب تباث اهبرغم
 اهناميإ ًاسفن عفني ال كبر تايآ ضعب يتأي مويإ» : ىلاعت لاق لسرملا يبنلا
 . ةيآلا «اريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق نم تنما نكت مل

 ءاهيرغم نم سمشلا عولط اهنأ ىلع مهروهمج وأ نورسفملا عمجأ
 اذإ اققحتم هنايإ نكي مل نم نأ ةميركلا ةيآلا نم دوصقملاو كلذ لصاحو

 عيمج نم رب لعف هعفني ملو ناميإلا ديدجت هعفني مل اهبرغم نم سمشلا تعلط
 الف ؛لامعألا كلت نم هادع ال ساسألا وه يذلا نايإلا دقف هنأل ؛ لامعألا
 لمعو ناسحإلا نم كلذ لبق هنم ردص ام الو ذئنيح ثداحلا هنايإ «هعفني
 نم وه امم كلذ ريغو فايضألا ىرقو باقرلا قاتعإو ماحرألا ةلص نم ربلا
 اورفك نيذلاو» :ىلاعت لاق «ساسأ ريغ ىلع األ ؛قالخألا مراكم
 سيل تقولا كلذ يف ثداحلا ناهيإلاو « حيرلا هب تدتشا دامرك مهاعأ
 . الوبقم
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 : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهربغو ناخيشلا جرخأ دقو

 اذإف ءاهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال» : ای هللا لوسر لاق

 . «اهنايإ اسفن عفني ال نيح كلذف نوعمجأ اونما سانلا اهارو تعلط

 دعا مامإلا هاور يذلا ثيدحلا ينو : هللا همحر ريثك نبا مامإلا لاقو

 «دوجنلا يبأ نب مصاع قيرط نم هجام نباو يئاسنلا هححصو يذمرتلاو

 نإ» : لوقي لي هللا لوسر تعمس لاسع نب ناوفص نع شيبح نب رز نع
 ال مث ةبوتلل اماع نوعبرأ لاق وأ نوعبس هضرع برغملا لبق ًاباب حتف هللا

 . «ابرغم نم سمشلا علطت ىتح قلغي

 اناميإ ثدحأ نم نأ ىلع ليلد ةميركلا ةيآلا عم ةرتاوتملا ثيداحألا هذهف

 هللاو كلذك ناك امنإو ءهنم لبقت ال اهبرغم نم سمشلا عولط دعب ةبوتو

 اهوندو اهءارتقا ىلع ةلادلا اهتامالعو ةعاسلا طارشأ نم كلذ نأل ملعأ

 الإ نورظني له# : ىلاعت لاق امك «ةمايقلا موي ةلماعم تقولا كلذ لموعف

 ضعب يأ موي كبر تايأ ضعب يتأي وأ كبر يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ

 انما اولاق انسأب اوأر الف : ىلاعت هلوقو ,«اهنايإ اسفن عفني ال كبر تايآ

 انسأب اوأر امل مهناميإ مهعفني كي ملف .نيكرشم هب انك مب انرفكو هدحو هللاب

 : ىلاعت لاقو .4نورفاكلا كلانه رسخو ةدابع يف تلح دق يتلا هللا ةنس

 ل ا ل ل

 يبقا« ماركت وب

 O ae راد
 نإف كلذ لبق انمؤم ناك نم امأف هن لبقي ا ااا رفاكلا أشنأ اذإ

 ةبوت ثدحأف احلصم نكي مل نإو «ميظع ريخب وهف هلمع يف احلصم ناك

 هلوق لمحي هيلعو ةريثكلا ثيداحألا هيلع تلد اى هتبوت هنم لبقت مل ذئنيح

 اذإ حلاص لمع بسك هنم لبقي ال يأ «اريخ اهناويإ يف تبسك وأ : ىلاعت

 ىهتنا . كلذ لبق هب الماع نكي مل

 فلحأ



 نكت مل اهناهيإ اسفن عفني ال كبر تايآ ضعب يأ مويإ» : يوغبلا لاقو ٠
 ىلإ مهرطضت يتلا ةيآلا روهظ دنع نايإلا مهعفني ال يأ *لبق نم تنما
 ةبوت الو رفاك ناميإ لبقي ال ديري «اريخ اهنايإ يف تبسك وأ ءناهيإلا
 . ىهتنا . قساف

 اهماهيإ ًاسفن عفني ال |منإو : ءاملعلا لاق : هريسفت يف هللا همحر يبطرقلا لاق
 لك هعم دمخت ام عزفلا نم مهبولق ىلإ صلخ هنأل اهبرغم نم اهعولط دنع
 مهلك سانلا ريصيف ندبلا ىوق نم ةوق لك رتفتو سفنلا تاوهش نم ةوهش
 عاونأ ىلإ يعاودلا عاطقنا يف توملا هرضح نم لاح يف ةمايقلا وندب مهاقيإل
 لبقت مل لاحلا هذه لثم يف بات نمف , مهنادبأ يف اهنالطبو مهنع يصاعملا

 دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ» : يب لاق «توملا هرضح نم ةبوت لبقت ال اك هتبوت
 هيف ىري يذلا ةنياعملا تقو كلذو هقلح سأر هحور غلبت يأ «رغرغي ملام
 اهبرغم نم سمشلا عولطل دهاشملاف ءرانلا نم هدعقم وأ ةنحلا نم هدعقم
 . هلثم

 برقو نوكلا ماظن ريغتب نذؤي عزفم لوهو ميظع ثدح اذهف لك ىلعو
 سمشلا هذه نأو «لجو زع هللا ةردق ميظع ىلع ليلد هيفو .ةعاسلا مايق
 . ىلاعت هللا نذإب للخلا امرتعي ةقولخم ةربدم

 يذلا عفانلا نيقيلاو قداصلا ناهيإلا انقزري نأ لجو زع هللا لأسنو اذه
 تاوف لبق داعملا مويل عفانلا دازلاب دادعتسالاو حلاصلا لمعلا ىلإ عفدي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ناعتسملا هللاو «لجألا ةيابنو ةصرفلا
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 ماشلا ضرأ ىلإ سانلا رشح .

 بيهو ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث : ةيابنلا يف ريثك نبا مامإلا لاق
 : لَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع سوواط نب هللادبع نع

 ةثالثو ريعب ىلع نانثاو ,نيبهارو نيبغار : قئارط ثالث ىلع سانلا رشحي»
 ءاولاق ثيح مهعم ليقت ءرانلا مهتيقب رشحتو رعب ىلع ةرشعو رعب ىلع

 مهعم يو ءاوحبصأ ثيح مهعم حبصتو ءاوتاب ثيح مهعم تيبتو
 . (اوسمأ ثيح

 e لاو مل علا اذه. يدا ا قاشإمل |

 ءةلح ىلإ ضرألا راطقأ نم ايندلا رخا يف نيدوجوملا رشح وه رشحلا اذه نأ
 نيمعاط فنصف : ةثالث فانصأ ىلع نونوكي مهنأو «ماشلا ضرأ يهو

 ىلع نوبقتعي مهو «ىرخأ ةرات نوبكريو ةرات نوشمي مسقو «نيبكار نيساك

 مدقت |(ى «رهظلا ةلق نم هنوبقتعي ريعب ىلع ةرشعو» : لاق نأ ىلإ «. . .ريعب

 جرخت يتلا يهو «رانلا مهتيقب رشحتو» رخآلا يف ارسفم ءاج |ک .ثيدحلا 5

 ضرأ ىلإ بناج لك نم مهقوست مهئارو نم سانلاب طيحتف ندع رعق نم
 رخا يف اذه نأ ىلع لدي ام هلك اذهو ءرانلا هتلكأ مهنم فلخت نمو رشحملا

 ثيحو «هرغو قرتشملا رهظلا ىلع بوكرلاو برشلاو لكألا ثيح نامزلا

 الو توم قبي مل ثعبلا ةخفن دعب اذه ناك ولو ءرانلا مهنم نيفلختملا كلب

 ندع رعق نم ران جرخت نامزلا رخا يف هنأ ىلع لدت ثيداحأ تءاج دقو
 لهأو ملسمو دمحأ هاور يذلا ثيدحلا اهنم ءرشحملا ىلإ سانلا قوست

 تحد



 : لاق ابنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو «اولاق ثيح مهعم ليقتو «اوتاب

 ARE TE ا ES 2 8 وو

 u يذلا لاقو e ا هار مالا

 يلا ىلإ قرا م سانلا ر نا تلا :قيراتنلا لاك
 يضاقلا هبوصو - يباطخلاو يبطرقلا لاقف ىهلبق وأ ةمايقلا مري وه له

 ةمايقلا موي لبق نوكي رشحلا اذه نأ : - ضايع

 ع لا يضر سابع ني ثيدح يف ملعون رولا نم رشخل أو
 ب ( درع ةارع هاف ور ر کاو امهريغو نيحيحصلا يف (ى اعوفرم

 ثيدح نأب يبطرقلاو يباطخلا لوقل ضايع يضاقلا رصتناو ٠ لاق نأ ىلإ

 ىلإ ايندلا يف رشح ا ناديؤي ( يسمنو حبصتو تيبنثو مهعم ليقت» ةريره يبأ

 يف يبطرقلا رد : اضيأ لاقو لا ةصتخم فاصوألا هذه نأل ۽ ؛ ماشلا

 .ةرخآلا يف نارشحو ايندلا يف نارشح : عبرأ رشحلا نأ هتركذت

 «ماشلا ىلإ روھلا رشح وهو رشحلا ةروس يف روكذملا :ايندلا يف ناذللاف
 ««رشحملا ضرأ ىلإ» : لاق ؟نيأ ىلإ :اولاق «اوجرخأ» : يلا مال
 يشل رج روش ا اا

 رمع نبا ثيدح يفو لس نب لابو أ ثيدح يف اك بر لكِ

 برغملا كا مهرشحتف ران قرشملا لهأ ىلع ثعبت» : اعوفرم مهنع هللا ىصر

ESمهنم طقس ام اهل نوكيو اولا فيت يعم  

 تجرخ اذإف ,ندع نم اهجورخ ءادتبا نأل ؛برغملا ىلإ قرشملا نم

 كحل



 قرشملا صوصخ ال رشحلا ميمعت د دارشملا ءاهلك ضرألا يف ت

 . قرشملا ها د اع د را دعب اهنأ وأ ا

 دعب مهروبق نم تاومآلا رشحف :ةرخآلا يف ناذللا امأو : يبطرقلا لاق

 مهرشحو «ادحأ مہنم رداغن ملف مهانرشحو# : ىلاعت لاق ءاعيح ثعبلا

 : مظانلا لوق ىلع لاقو «رانلاو ةنجلا ىلإ

 رابخألا مكحم يف ىتآأ امك .٠. رانلا رشح تايآلا رخاو

 نم سانلل (رانلا رشح) ماسجلا تامالعلاو ماظعلا (تايآلا رخآو) :لاق

 ضرأ وهو مالسلا هيلع ميهاربإ رجاهم ىلإ نميلا نمو برغملا ىلإ قرشملا
 . .راثآلا حيحصو (رابخألا مكحم يف) هب اخ كلذ (ىتأ اک) 0

 ٍيفو ««نيبأ» نمو نميلا نم اهجورخ يف ةدراولا ثيداحألا ركذ مث
 . ماشلا ضرأ ىلإ مهرشحت اهنوكو برغملا ىلإ قرشملا نم سانلا رشحت رک

 سانلا رشحت :امهادحإ «ناران رانلا نأب : كلذ نيب عمجلا هجو يف لاقو

 رشحملا ىلإ سانلا درطتف نميلا نم جرخت : ةيناثلاو «برغملا ىلإ قرشملا نم
 ةدحاو ران الإ هللا ملع يف نكي مل نإو :لاق . . . ماشلا ضرأ وه يذلا

 قوستف تومرضح نم ةمايقلا موي لبق جرخت ران» ثيدح نيب عمجلاف

 «رشحملا ىلإ سانلا لحرت ندع رعق نم ران جرخت» :ظفل يقو «سانلا

 ماشلا نإ :لاقي نأبف «برغملا ىلإ قرشملا نم سانلا رشحت ران» :ثيدحو

 رعق اهجورخ ءادتبا نوكيف «قرشملا ىلإ ةبسنلاب برغم رشحملا وه يذلا

 برغملا ىلإ هلهأ رشحتف قرشملا ىلإ ترشتنا تجرخ اذإف «نميلا نم ندع
 يذلا كلملا مسا رمحأ نزوب (نيبأ) ةظفلو ءرشحملا وهو ماشلا وه يذلا

 ىلإ تفيضأ نميلاب 0 ةنيدم (نيبأ ندع) :ريثألا نب ةياهن يفو «اهانب

 ملعأ هللاو . ماقأ يأ اهب ندع ريح نم لجر وهو ضيبأ نزوب نيبأ

 حل



 قعصلاو روصلا يف خفنلا .۸

 دنع ثدحي ام ركذو ميظعلا نارقلا يف روصلا يف خفنلا ركذ رركت دق
 ثالثب ريخأ دق نآرقلاو : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .كلذ
 يف خفنو# : ىلاعت هلوق يف لمنلا ةروس يف اهركذ عزفلا ةخفن :تاخفن

 ةخفنو .هللا ءاش نم الإ ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم عزفف روصلا
 روصلا يف خفنو# : ىلاعت هلوق يف رمزلا ةروس يف امهركذ : مايقلاو قعصلا
 ىرخأ هيف خفن مث هللا ءاش نم الإ ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم قعصف
 روحلا نم ةنجلا يف نمل لوانتم وهف ءانثتسالا امأو نورظني مايق مه اذإف

 لكب مزحلا نكمي الو « مهريغل لوانتمو .توم اهيف سيل ةنجلا نإف .نيعلا

 يبنلا نأ حيحصلا يف تبث دقو «هباتك يف قلطأ هللا نإف < « هللا هانثتسا نم
 دجأف قيفي نم لوأ نوكأف ةمايقلا موي نوقعصي سانلا نإ» : لاق د

 SS ىسوم

 . .نآرقلا يف تاروكذملا نم اهنإ : ليقو «ةعبار اهنإ : ليق ةقعصلا هذهو
 . ىهتنا

 ةخفن :تاخفن ثالث روصلا يف خفنلا نأ ملعاو :ينيرافسلا لاقو
 يف اهيلإ راشملا يهو .هماظن دسفيو ماعلا اذه اهب ريغتي يتلا يهو , عزفلا

 نم يأ *قاوف نم امل ام ةدحاو ةحيص الإ ءالؤه رظني امو# : ىلاعت هلوق

 يف نمو تاومسلا يف نم عزفف روصلا يف خفنو# :هلوقو «درمو عوجر
 ةيآلا هذه يف ىنثتسملا هفاشك يف يرشخزلا رسف هللا ءاش نم الإ ضرألا

 كلمو ليفارساو ليئاكيمو ليربج مهو ةكئالملا نم هبلق هللا تبث نمب
 كلت لوه نم عقي ام ةدشب عزفلا لصحي امنإو .كلذ ريغ ليقو «توملا
 لك كاله اهيفو قعصلا ةخفن : ةيناثلا ةخفنلا :لاق نأ ىلإ . . .ةخفنلا
 ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم قعصف روصلا يف خفنو# : ىلاعت لاق ءىش
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 نرق :روصلاو :لاق نأ ىلإ . . . توملاب قعصلا رسف دقو هللا ءاش نم الإ

 ,يراخبلا هركذ قوبلاك :دهاجم لاقو « قئالخلا حاورأ هيف لعجي رون 3

 ءاج : | نع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع يذمرتلا جرخأو

 لاق ««هيف خفني نرق» :لاق :؟روصلا ام :لاقف ايب يبنلا ىلإ يبارعأ

 ثعبلا ةخفن : ةثلاثلا ةخفنلا :لاق مث . . .نسح ثيدح :يذمرتلا

 اهيلإ ريشت رابخأو اهيلع لدت تايآ زيزعلا باتكلا يف ءاج دقو ءروشنلاو
 #«نولسني ممر ىلإ ثادجألا نم مه اذاف روصلا يف خفنو# : ىلاعت هلوقك

 رقن اذإف» : ىلاعت هلوقو 4نورظني مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفن مث : هلوقو
 : ىلاعت هلوقو #ريسي ريغ نيرفاكلا ىلع. ريسع موي ذئموي كلذف .روقانلا يف

 # قحاب ةحيصلا نوعمسي موي .بيرق ناكم نم دانملا داني موي عمتساو#
 يف خفني «مالسلا هيلع ليفارسإ وه يدانملا :نورسفملا لاق . ..ةيآلا
 ةقزمتملا موحللاو ةعطقتملا لاصوألاو ةيلابلا ماظعلا اهتيأ : يدانيو روصلا

 خفني : ليقو .ءاضقلا لصفل نعمتجت نأ نكرمأي هللا نإ « ةقرفتملا روعشلاو
 ةعامج لاق . سدقملا تيب ةرخص بيرقلا ناكملاو «ليربج يدانيو ليفارسإ

 تقفتا ءالعلا ضعب لاق ءاماع نوعبرأ نيتخفنلا نيبو :نيرسفملا نم

 . كلذ ىلع تاياورلا

 نيتخفنلا نيب ام» :اعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم ينو
 نوعبرأ :اولاق (تيبأ) لاق ؟اموي نوعبرأ :ةريره ابأ اي :اولاق «نوعبرأ
 لوقو . .ثيدحلا (تيبأ) :لاق ؟اماع نوعبرأ :اولاق (تيبأ) :لاق ؟ارهش

 : تاليوأت ثالث هيف تيبأ : هنع هللا يضر ةريره يأ

 نع واي يبنلا لاسأ تس بأ ليقو «مکل كلذ نایب نم تعنتما : اهوأ

 . تيسن : لیقو .كلذ

 ىلعي وبأو يناربطلاو ريرج نبا هاور يذلا ليوطلا ةريره يبأ ثيدح يفو
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 انثدح :لاق : مهريغو ينيدملا ىسوم يبأو ثعبلا يف يقهيبلاو هدنسم يف
 روصلا قلخ ضرألاو تاومسلا قلخ نم غرف امل هللا نإ» هَ هللا لوسر

 ىتم رظتني شرعلا ىلإ هرصبب ًاصخاش هيف ىلع هعضاو وهف ليفارسإ هاطعأف
 ؟وه فيك :لاق نرق :لاق ؟روصلا ام : هللا لوسراي تلق :لاق .«رمؤي

 ثالث هيف خفنيف «ضرألاو ءاسسلا ضرعك هيف ةراد مظع نإ « ميظع :لاق

 ةخفن : ةثلاثلاو .قعصلا ةخفن : ةيناثلاو « عزفلا ةخفن : لوألا : تاخفن

 خفنا) :لوقيف ىلوألا ةخفنلاب ليفارسإ هللا رمأيف .نيملاعلا برل مايقلا

 هرمأيف .هللا ءاش نم الإ ضرألاو ءامسلا لهأ عزفيف خفنيف (عزفلا ةخفن

 الإ ءالؤه رظني امو# : ىلاعت هللا لوقي ىتلا یهو .رتفي الو اهليطيو اهدميف

 ٠ .&قاوف نم اهل ام ةدحاو ةحيص

 اهلهأب ضرألا جترتو ًابارس نوكتف باحسلا رم رمتف لابجلا هللا ريسيف

 قلعملا ليدنقلاكو «جاومألا اهبرضت رحبلا يف ةرقوملا ةنيفسلاك نوكتف اجر
 .ةفجارلا فجرت موي» : هللا لوقي يتلا يهو «حاورألا هحجرت شرعلاب
 عضتو « عض عضارملا لهذتف اهرهظ ىلع سانلاب ضرألا ليمتف 4ةفدارلا اهعبتت

 يأت ىتح عزفلا نم ةبراه نيطايشلا ريطتو .نادلولا بيشتو .لماوحلا
 نيربدم سانلا يلويو « عجرتف اههوجو برضتف ةكئالملا اهاقلتتف راطقألا

 نولوت موي.دانتلا موي :ىلاعت هللا لوقي يذلا وهو ءاضعب مهضعب يداني
 ضرألا تعدصت ذإ كلذ ىلع مه |نيبف * مصاع نم هللا نم مكلام نيربدم

 يه اذإف ءامسلا ىلإ اورظن مث ءايظع ارمأ وأرف رطق ىلإ رطق نم تعدصناف
 لاق ءاهرمقو اهسمش تفسخناو اهموجن ترشتناف تقشنا مث .لهملاك

 :تلق «كلذ نم ءىشب نوملعي ال ذمو تاومألا» : ِهلِكَع هللا لوسر

 :لاق ؟ هللا ءاش نم الإ : هلوق ٤ ىلاعت هللا ىنثتسا نم : هللا لوسراي

 مہر دنع ءايحأ مهو - ءايحألا ىلإ عزفلا لصي انإو .«ءادهشلا كئلوأ»

 ىلع هللا هثعبي باذع وهو .هنم مهنماو مويلا كلذ عزف هللا مهاقو .نوقزري
 ءيش ةعاسلا ةلزلز نإ مكبر اوقتا سانلا اهيأ ايم : هللا لوقي .هقلخ رارش

 1ك



 نوثكميف «ديدش هللا باذع نكلو ىراكس مه امو ىراكس سانلا ىرتو

 ال نيذلا نم انلعجيو ميقتسملا هطارص انيدبم نأ لجو زع هللا لأسنو اذه
 .نودعوت متنك يذلا مكموي اذه ةكئالملا مهاقلتتو ربكألا عزفلا مهنزحي

 دخلن



 رخآلا مويلاب ناميإلا 2

 .ةرطفلاو لقعلا هيلع لد دقو ءايندلا نع هرخأتل رخآلا مويلاب يمسو

 روس بلاغ يف نيركنملا ىلع درو «هيلع ليلدلا ماقأو زيزعلا هباتك يف هنع هللا

 .نارقلا

 نم الإ برلاب رقي مهلك «يرطف وهو مدا ينب يف ماع برلاب رارقإلاو
 لَك دمحمو «نوريثك هيركنم نإف رخآلا مويلاب ناميإلا فالخب نوعرفك دناع
 ا و 0

 ا نافل لاذع ةلدأ تعونت دقو

 ىسوم موق نع ربخأ امك ءايندلا يف مهايحأ مث مهتامأ نمع ربخي : ةراتف

 .نورظنت متنأو ةقعاصلا مكتذخأف# :لاق 4 ةرهج هللا انرأ# : اولاق نيذلا

 فولأ مهو 0 نيذلا» نعو هيك م

 يبحي ناك هنأ بلا نع ربخأ اکو a . . 4 ىتوملا يبحت فيك ينرأ

 عستو ةنس ةئانالث دعب اوثعب مهنأ فهكلا تاتا نعو هللا نذإب ىتوملا

 . نينس

 ءادتبالا نم نوهأ ةداعإلا نإف .ىلوألا ةأشنلاب كلذ ىلع لدتسي : ةراتو

 E ا : هلوق يف امك

 لق أانديعي ديعي نم نولوقيسف#» « # ةرم لوأ اهأشنأ يذلا اهييبحن لق# : هلوقو

 نوهأ وهو هديعي مث قلخلا أدبي يذلا وهو «ةرم لوأ مكرطف يذلا
 . (هيلع

 م

SSA 



 مظعأ امههقلخ نإف  ضرألاو تاومسلا قلخب كلذ ىلع لدتسي : ةراتو

 تاومسلا قلخ يذلا هللا نأ اوري مل وأ : هلوق يف (ك ناسنإلا ةداعإ نم

 . * ىتوملا يبحي نأ ىلع رداقب نهقلخب يعي ملو ضرألاو
 متبسحفأ# : ىلاعت لاق اےک ‹ثبعلا نع هللا هيزنتب هيلع لدتس : ةراتو

 كرتي نأ ناسنإلا بسحيأ» «نوعجرت ال انيلإ مكنأو اثبع مكانقلخ |نأ

 لاني الو نوتومي دقو «ءيسملا مهنمو نسحملا مهنم ايندلا هذه يف سانلاف

 لانيو سانلا نيب لدعلا اهيف ماقي ىرخأ راد نم دبالف «هلمع ءازج مهدحأ

 . هلمع ءازج مهنم لك

 يف نارقلا كلذ ىلع لدي اك «ناهبإلا ناكرأ دحأ رخآلا مويلاب ناميإلاو
 يتلا ةتسلا ناكرألاب ناهيإلا عم ةرات هب ناميإلا ركذي ثيح .تايآلا نم ريثك

 يف اک ءرخآلا مويلاو .هلسرو «هبتکو .هتكئالمو ءهللاب ناييإلا : يه
 . ي يبنلل مالسلا هيلع ليربج تالاؤس يف هنع هللا ىضر رمع ثيدح

 تكلا اولتاقۆي : ىلاعت لاق (ى «هللاب نامیإلا عم هب ناميإلا ركذي : ةراتو

 اولطبت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» : ىلاعت لاقو «رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال

 . «رخآلا

 اوفاخيل دابعلل اهيبنتو هنأشب اهمونت ءامسأ ةذعب مويلا ده هللا ىمس دقو

 : هايسو ءهريغ موي هدعب سيلو اينذلا دعب هنأل ءرخآلا مويلا :هامسف ءهنم
 «ةعراقلاو .ةقاحلاو .ةعقاولا : هأمسو « مهمرل هيف سانلا مايقل ةمايقلا موي

 مويو « باسحلا مويو .ربكألا عزفلاو .ةفزآلاو .ةحخاصلاو .ةفجارلاو

 امو .هلوه ةدشو هنأش مظع ىلع لدت ءامسأ اهلكو حلا دعولاو ةقيدلا

 .راصبألا هيف صخشت موي وهف ءلاوهألاو دئادشلا نم هيف سانلا هاقلي

 ؟$%۹



 نوكت موي ‹ #4 هينغي ناش ذئموي مهنم ءىرما لكل .ةهيندو هتيحاصو .هيبأو

 دوي مهنو رصبي ءاميمح ميمح لاسي الو .نهعلاك لابجلا نوكتو .لهملاك ءامسلا

 يتلا هتليصفو .هيخأو هتبحاصو .هينبب ذئموي باذع نم يدتفي ول مرجملا
 . #هيجني مث اعيمج ضرألا يف نمو . هيؤت

 لاق اك .هل دادعتسالاو لمعلا ىلع ناسنإلا لمحي مويلا اذهب ناميإلاو
 هير ةدابغب كرش الو اغا المع لمغيلف بز ءاقلوجري ناك نف: ىلاعت

 ىلع الإ ةريبكل اهنإو ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو# :ىلاعت لاق ««ادحأ
 : ىلاعت لاقو «نوعجار هيلإ مهنأو مهمر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا .نيعشاخلا

 هبح ىلع ماعطلا نومعطيو ء.اريطتسم هرش ناك اموي نوفاخيو رذنلاب نوفويو#
 .اروكش الو ًءازج مكنم ديرن ال هللا هجول مكمعطن ان ٠ ءاردساو ايو انيك
 مهاقلو مويلا كلذ رش هللا مهاقوف ٠ ءاريرطمق اسوبع اموي انبر نم فاخن انإ

 ءاقل دنع تابثلا ىلع لمحي مويلا اذهب ناهيإلا نأ امك .«ارورسو ةرضن

 |نيح هدونجو تولاط ةصق يف ىلاعت لاق اك .دئادشلا ىلع ربصلاو ءادعألا
 حجني ملو ناحتمالا رهن اوزاج ام دعب ةرثكلا يف مهقوفي يذلا مهودع اوقل

 ةقاط ال اولاق هعم اونما نيذلاو وه هزواج (لف# : ىلاعت لاق «ليلقلا الإ مهنم
 ةليلق ةئف نم مك هللا اوقالم مهنأ نونظي نيذلا لاق هدونجو تولاجب مويلا انل
 مويلا اذهب ناميإلا مدع نأ اك *نيرباصلا عم هللاو هللا نذإب ةريثك ةئف تبلغ
 «داسفلاو يغبلاو ناودعلاو ملظلا ىلعو يصاعملاو رفكلا ىلع ناسنإلا لمحي
 اهم اونأمطاو ايندلا ةايحلاب اوضرو انءاقل نوجري ال نيذلا نإ : ىلاعت لاق
 لاقو #نوبسكي ناك اب رانلا مهاوأم كئلوأ .نولفاغ انتايا نع مه نيذلاو
 موي اوسن اب ديدش باذع محل هللا ليبس نع نولضي نيذلا نإ# : ىلاعت
 انتاياب اوبذكو ءاباسح نوجري هل اوناك مهنإو» : ىلاعت لاقو * باسحلا

 عدي يذلا كلذف .نيدلاب بذكي يذلا تيأرأ# :ىلاعت لاقو «اباذك

 مويلا كلذ ءاقتاب هللا رمأ دقو .*نيكسملا ماعط ىلع ضحي الو .ميتيلا

 اوقتاو## : ىلاعت لاق ,هلاوهأ نم ىجنت ىلا ةحلاصلا لامعألاب هل دادعتسالاب

 فرح



 «نوملظي ال مهو تبسك ام سفن لک ىفوت مث هللا ىلإ هيف نوعجرت اموی
 اهعفنت الو لدع اهنم لبقي الو ائيش سفن نع سفن يزجت ال اموي اوقتاوإ»
 دولوم الو هدلو نع دلاو يزجي ال اموی اوشخاو# . نور صني مه الو ةعافش

 مكنرغي الو ايندلا ةايح ا مكنرغت الف قح هللا دعو نإ ائيش هدلاو نع زاج وه
 . #رورغلا هللاب

 امنإو «ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا نيب هيلع قفتم رخآلا مويلاب ناميإلاو

 انتايح الإ يه نإ# :اولاق نيذلا ةدحالملاو نويرهدلاو نوكرشملا هركنأ

 كلذ ًاماظع انك اذإأ9 «نيرشنمب نحن امو# «نيثوعبمب نحن امو ايندلا

 يفل مكنإ قرن لك متقزم اذإ مكتبتي لجر. لع مكلدن لها دعب عجر
 يداك A حبلا ابذك هللا ىلع ىرتفأ .ديدج قلخ

 اى .رخآلا مويلاب اهمأ ترذنأ لسرلا عيمج - نأ هناحبس ريخأ دقو «ةلاضلا

 اهتنزخ مهأس جوف اهيف يقلأ الك 3 اولخد اذإ رافكلا نع ىلاعت لاق

 ا ا ورا كج ا يع

 ,ةلاسرلاب اوبذك مهنأو مهترذنأ لسرلا نأ ربخأف «هريبك لالض يف الإ متنأ

 تحتف اهوءاجاذإ ىتح ارمز منهج ىلإ اورفك نيذلا قيسو# : ىلاعت لاقو

 مكبر تايا مكيلع نولتي مكنم لسر مكتأي ملأ اهتنزخ مهل لاقو اهءاوبأ
 ىلع باذعلا ةملك تقح نكلو ىلب اولاق اذه مكموي ءاقل مكنورذليو

 مكنم لسر مكتأي ملأ سنإلاو نجلا رشعم ايإ» :ىلاعت لاقو 4نيرفاكلا
 اندهش ىلب اولاق اذه مكموي ءاقل مكنورذنيو مكبر تايا مكيلع نوصقي
 هللا ةلاسر مهتغلب لسرلا نأ سنإلاو نجلا عيمج نع ربخأف «انسفنأ ىلع
 داعبتسا الإ ةجح نيركنملا ءالؤط نكي ملو ,رخآلا مويلا مهترذنأو هتايا يهو

 ةردق اوساق ءاتافرو يمر اهماظع ريصمو اهتتفتو اهئانف دعب ماسجألا ةداعإ
 . ةدودحملا مهتردق ىلع ءيش اهزجعي ال يتلا قلاخلا

 ربقلا باذع نم توملا دعب ام لكب قدصت نأ هانعم رخآلا مويلاب ناويإلاو

 ,باقعلاو باوثلاو «نازيملاو «باسحلاو كلذ دعب ثعبلابو «هميعنو

 ترفت



 .ةمايقلا موي هب هللا فصو ام لكبو «رانلاو ةنجلاو

 :اهنم نارقلا ف ةريثك ءامسأ هلو ءايندلا نع هرخأتل رخآلا مويلاب يمسو
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 تاو
 جورخلا موي

 ةمايقلا موي
 نيدلا موي
 لصفلا موي
 رشحلا و

 ا موب

 : ديعولا موي
 . نيرفاكلا ةرسح هيف نأل :

 . ةيدبأ ةدلاخ ةايح مويلا اذه يف ةايحلا نأل :
 : ةرخآلا رادلا

 ةرسحلا موي

 رارقلا راد

 دلخلا راد

 ةعقاولا
 ةقاحلا

 ةعراقلا

 . توملا دعب ةايحلاو ثعبلا هيف نأل :

 ةايحلا ىلإ مهروبق نم سانلا جورخ هيف نأل :
 . ىرحألا

 . مهلامعأ ىلع مهتازاجمو قئالخلا ةنادإ هيف نآل :

 . لدعلاب سانلا نيب لصفلا هيف نأل :

 . باسحلا فقوم يف مهرشحو قئالخلا عمج هيف نأل :

 . ءازجلل سانلا هيف عمجي هللا نآل :
 يف اهولمع يتلا مهلامعأ ىلع سانلا ةبساح هيف نأل

 .ايندلا

 . نيرفاكلل هللا ديعو قيقحت هيف نأل

 لاقتنا اهدعب سيل ةيقاب راد ىهو ايندلا راد دعب ل

 . ىرخأ راد ىلإ
 .لاقتنا الو ءانف الب مئادلا رارقتسإلا األ :

 . ةيدبأ ةماقإ اهيف ةماقإلا نأل :

 .اهعوقو قيقحتل :
 . هبلغت ىنعمب لطابلاب مصاخمو لداجم لك قحت اهنأل :
 .اهاوهأب بولقلاو عاسألا عرقت اهنأل :

 . ىهاودلا نم اهاوس ام قوفتو بلغت اهنأل :

 فرخل



 ىلإ ةبسنلاب اهيرقب اراعشإ كلذب تيمس «ةبيرقلا يأ : ةفزآلا ٠٠

 .رانلا لهأ نونبغي ةنجلا لهأ نأل : نباغتلا موي ١-

 مهضعب يدانيو , مهمامإب سانأ لك هيف ىعدي هنأل + كالا موي -۲

 رانلا لهأو ءرانلا لهأ ةنجلا لهأ يدانيو ءاضعب

 . نيقيرفلا الك فارعألا باحصأ يدانيو «ةنحلا لهأ

 لقتني او «هلجأ ءاهتنا دنع صخش لك ةافو يه :ىرغصلا ةمايقلاو

 . ةرخآلا ىلإ ايندلا نم

 نم ةبوتلاو ةحلاصلا لاعألاب هل اودعتسيل توملاب دابعلا هللا رکذ دقو

 لاق «ريخأتلا لبقي ال وهو ناسنإلا لمع متخ ءاج اذإ هنأل ؛ ةئيسلا لامعألا

 نمو هللا ركذ نع مكدالوأ الو مكلاومأ هلت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» : ىلاعت

 يتأي نأ لبق نم مكانقزر ام اوقفنأو .نورساخ ا مه كئلوأف كلذ لعفي

 نم نكأو قدصأف بيرق لجأ ىلإ ينترخأ الول بر لوقيف توملا مكدحأ
 لاقو #نولمعت ايب ريبخ هللاو اهلجأ ءاج اذإ ًاسفن هللا رخؤي نلو .نيحلاصلا

 مايقو «ىرغصلا ةمايقلا وه : توملاو .*توملا ةقئاذ سفن لك# : ىلاعت
 . ىربكلا ةمايقلا وه : ةعاسلا

 : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ىرغصلاو ىربكلا ةمايقلا ركذي ةدحاولا ةروسلا يف ىلاعتو هناحبس وهو
 نونوكي سانلا نأو «ىربكلا ةمايقلا امطوأ يف ركذ هنإف «ةعقاولا ةروس يف اك

 .ةبذاك اهتعقول سيل .ةعقاولا تعقو اذإ# : ىلاعت لاق امك «ةثالث اجاوزأ

 ءاثبنم ًءابه تناكف .ءاسب لابحلا تسبو ءاجر ضرألا تجر اذإ .ةعفار ةضفاخ

 . «ةثالث ًاجاوزأ متنكو

 فضح



 ةثالث نونوكي 1 .توملاب ىرغصلا ةمايقلا ركذ اهرخآ يف هنإ مث

 .نورظنت ذئنيح متنأو .موقلحلا تغلب اذإ الولف» : لاقف توملا دعب فانصأ
 .نينيدم ريغ متنك نإ الولف .نورصبت ال نكلو مكنم هيلإ برقأ نحنو

 ةنجو ناحيرو عرف :نييرفملا هرم ناك :نإ امأف .نيقداص متنك نإ اهنوعجرت

 .نيميلا باحصأ نم كل مالسف .نيميلا باحصأ نم ناك نإ امأو . م

 دنعو #2 ميحج ةيلصتو ٠ م نم ارقا .نيلاضلا نيبذكملا نم ناك نإ امأو

 . ىلاعت هللا رمأب هدسج نم ناسنإلا حور ضبقت توم ا

 ىفوتي هللا# : ىلاعت هلوق يف هناحبس هيلإ سفنألا ضبق هللا دنسأ دقو
 مكدحأ ءاج اذإ ىتح : هلوق يف ةكئالملا ىلإ هدنسأو .4اهتوم نيح سفنألا
 نيذلا ىفوتي ذإ ىرت ولوإ» : هلوق ينو .4نوطرفي ال مهو انلسر هتفوت توملا
 توملا كلم مكافوتي لق# : هلوق يف توملا كلم ىلإ هدنسأو چ ةكئالملا اورفك

 ىلإ تايآلا هذه يف ةفاضإلاو «تايآلا نيب ضراعت الو مكب لكو يذلا
 «هرمأو هردقو هئاضقب وهف «هردقو توملاب ىضق يذلا وه هللاف «هبسحب لك
 نم اهجارختساو اهضبق ىلوتي توملا كلمو «كلذ لجأل يفوتلا هيلإ فيضأف
 «هدعب اهنولوتيو «باذعلا ةكئالم وأ ةمحرلا ةكئالم هنم اهذخأت مث .ندبلا
 .هبسحب لك ىلإ يفوتلا ةفاضإ تحصف

 تراث



 توملاب فوتلاو مونلاب ىفوتلا

 يهو هيف ةحوفنملا حورلا يه توملاب هقرافت يتلا ندبلل ةربدملا حورلا

 ضبق هللا نإ» :ة ةالصلا نع مان امل ةي يبنلا لاق « مونلاب هقرافت يتلا سفنلا

 ذخأ : هللا لوسراي) :لالب هل لاقو ,.«ءاش ثيح اهدرو ءاش ثيح انحاورأ

 اهتوم نيح سفنألا ىفوتي هللا# : ىلاعت لاقو (كسفنب ذخأ يذلا يسفنب

 ىلإ ىرخألا لسريو توملا اهيلع ىضق يتلا كسميف اهمانم يف تمت مل يتلاو

 .  ىمسم لجأ

 ضبقو توملا ضبق :نيتضبق اهضبقي : نيرسفملا رثكأو سابع نبا لاق

 ىتح ىمسم لجأ ىلإ ىرخألا لسريو تومت يتلا ضبقي مونلا يف مث « مونلا
 ناك هنأ ةئ يبنلا نع نيحيحصلا يف تبث دقو .توملا تقو اهلجأ يتأي
 يسفن تكسمأ نإ «هعفرأ كبو يبنج تعضو يبر كمساب) : مان اذإ لوقي
 . (نيحلاصلا كدابع هب ظفحت اب اهظفحاف اهتلسرأ نإو .اهمحراو امل رفغاف

 ةافو ىفوتم امهالك ةلسرملاو ةكسمملا نأ :وهو «ةيآلا يف نيلوقلا دحأ اذهو

 مل نمو ءاهدسج ىلإ اهدري الف هدنع اهكسمأ اهلجأ تلمكتسا نمف « مونلا

 . هلمكتستل اهدسج ىلإ اهدر اهلجأ لمكتسي

 نم ةلسرملاو ءالوأ توملا ةافو تيفوت نم ةكسمملا نأ :يناثلا لوقلاو

 الو اهكسميف تيملا سفن ىفوتي هنأ :اذه ىلع ىنعملاو «مونلا ةافو تيفوت

 ةيقب ىلإ هدسج ىلإ اهلسري مث مئانلا سفن قوتيو «ةمايقلا موي لبق اهلسري
 . © ليللاب مكافوتي يذلا وهو# : ىلاعت لاق .ىرخألا ةافولا اهافوتيف اهلجأ

 : حورلا ةقيقح

 نيعباتلاو ةباحصلا بهذمو : (هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش) لاقو
 اهسفنب ةمئاق نيع حورلا نأ :ةنسلا ةمئأو ةمألا فلس رئاسو ناسحإب مه

(o 



 ناك الو , هئازجأ نمأ ءزجالو نديلا يه تسيل « بذعتو معنتو ندبلا قرافت

 مل ةمئألا نم هريغ هيلع صن اك كلذ ىلع صن نمم هللا همحر دمحأ مامإلا

 . كلذ يف هباحصأ فلتخي

 ارخآ رخا عضوم يف لاقو )( .

 ةداملا نم الو .ةدرفملا رهاوجلا نم ةبكرم تسيل اهنأ : باوصلاو

 امأو .ةدوهعملا ةدوهشملا تازيمتملا ماسجألا سنج نم تسيلو «ةروصلاو

 اك هنم ليستو ندبلا نم جرختو لزنتو دعصتو اهيلإ راشي هنإف اهيلإ ةراشالا
 .ةيلقعلا دهاوشلا هيلع تلدو صوصنلا كلذب تءاج

 ءيشب حورلل صاصتخا الف ؟دسجلا نم اهنكسم نيأ لئاقلا لوق امأو
 يف ضرع يه يتلا ةايحلا يرست اك دسجلا يف ةيراس يه لب < .دسحلا نم

 ناك دسحجلا يف حورلا تناك اذإف «حورلاب ةطو رشم ةايحلا نإف < «دسحلا عيمج

 . ةايحلا هتقراف حورلا هتقراف اذإو ةايح هيف

 )١( .ىواتفلا )۳۰۲/۹(.



 ةقولخم حورلا

 اأ ع ادا عامجإ ىكح دقو e ا راس ااو ةمألا فلس

 . ىهتنا «نسلسملا ةمئأ نم دحاو ريغ ةقولخ

 ركذو هوجو اهقلح ىلع لدي يذلاو : ميقلا نبا ةمالعلا هذيملت لاق ش

 :اهجو رشع ىنثا
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 : اهنمو

 : اهنمو

 : اهنمو

 ال ماع ظفللا اذهف *ءيش لك قلاخ هللا# :ىلاعت هللا لوق

 يف ةلخاد اهنإف هتافص كلذ يف لخدي الو ام هجوب هيف صيصخت

 وهو لامكلا تافصب فوصوملا هلإلا وه هناحبس هللاف همسا ىمسم

 فول هاوس امون لاا هنافتمو هلالي ةا

 باطخلا اذهو «ائيش كت ملو لبق نم كتقلخ دقو : ىلاعت هلوق

 الو مهفي ال هدحو ندبلا نإف «طقف هندبل سیلو هندبو هحورل

 . حورلا وه بطاخيو لقعيو مهفي يذلا امنإو «لقعي الو بطاخي

 ةكئالملل انلق مث مكانروص مث مكانقلخ دقلوإ» :ىلاعت هلوق
 اى انداسجأو 0 لوانتي "نإ رابخإلا اذهو «مدآل اودجسا

 داسجألا قلخ لبق حاورألا ىلع ًاعقاو نوكي نأ امإو روهمجلا هلوقي

 قلخ يف حيرص وهف نيريدقتلا ىلعو «كلذ معزي نم هلوقي اك
 . حاورألا

 هتيدوبع تسيلو «هتلمجب دبع ناسنالا نأ ىلع ةلادلا صوصنلا

 ندبلا ةيدوبعو لصأ حورلا ةيدوبع لب «هحور نود هندب ىلع ةعقاو

 )١( ىواتفلا . )5١5/5(.

 ) )۲ءامإ : هلعلو حورلا باتك يفاذك

 فخ



 : اهنمو

 : اهنمو

 : اهنمو

 وهو هلمعتستو هكرحت يتلا يهو ماكحألا يف اهل عبت هنأ اك ‹ عبت

 اًئيش نكي مل رهدلا نم نيح ناسنالا ىلع ىتأ له# : ىلاعت هلوق

 . هندب ال هحورب ناسنإ وه اإ هنإف ءاروكذم

 هريغو يراخبلا حيحص يف يذلا هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 امو فلتئا اهنم فراعت اف ةدنجم دونج حاورألا» : يب يبنلا نع

 . ةقولخم الإ نوكت ال ةدنجملا دونحلاو ,.(فلتخا اهنم ركانت

 نأش اذهو «لاسرإلاو كاسمإلاو ضبقلاو ةافولاب فصوت حورلا نأ
 . بوبرملا ثدحملا قولخملا
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 هتافو دعب اهلامو ىفوتملا حور ضبق ةيفيك

 بزاع نب ءاربلا ثيدح يف هدعب حورلا لامو يفوتلا ةيفيك نايب ءاج دق
 : هصن اذهو «ليوطلا

 دقرغلا عيقب يف ةزانج يف انك» : لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع

 : لاقف هل دحلي وهو ريطلا انسؤر ىلع نأك هلوح اندعقو دعقف ةي ىبنلا اناتأف

 اذإ نمؤملا دبعلا نإ» :لاق مث «تارم ثالث «ربقلا باذع نم هللاب ذوعأ»

 ىلع نأك ةكئالملا هيلإ تلزن ايندلا نم عاطقناو ةرخآلا نم لابقإ يف ناك

 ةنحلا طونح نم طونحو ةنح لا نافكأ نم نمك مهعم سمشلا مههوجو

 : لوقيف هسأر دنع سلجم ىتح توملا كلم ء ءيجي مث «رصبلا دم هنم اوسلجف

 جرختف : : لاق .«ناوضرو هللا نم ةرفغم ىلإ ىجرخا ةبيطلا سفنلا اهتيأ اي

 هدي يف اهوعدي مل اهذخأ اذإف اهذخأيف اقسلا ف نم ةرطقلا ليست امك ليست

 اهنم جرخيو طونحلا كلذو نفكلا كلذ يف اهولعجيف اهوذخأي ىتح نيع ةفرط
 الف اهب نودعصيف :لاق «ضرألا هجو ىلع تدجو كسم ةحفن بيطأك

 : نولوقيف »ةبيطلا حورلا هذه ام :اولاق الإ ةكئالملا نم ألم ىلع اهب نورمي

 اهب اوهتني ىتح ايندلا يف اهب هنومسي اوناك يتلا ئاسا بيطأب نالف نب نالف

 ءامسلا ىلإ اهوبرقم ء ءامس لك نم هعيشيف هل حتفيف هل نوحتفتسيف ء ءامضلا لإ

 اوبتكأ : لجو زع هللا لوقيف هللا اهيف يتلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح اهيلت يتلا
 اهيفو مهتقلخ اهنم ينإف «ءضرألا ىلإ هوديعأو نييلع يف يدبع باتك

 هيتأيف «هدسج يف هحور داعتف :لاق «ىرخأ ةرات مهجرخأ اهنمو مهديعأ
 ام :هل نالوقيف .هللا بر :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيف هناسلجيف ناكلم

 ثعب يذلا لجرلا اذه ام :هل نالوقيف «مالسإلا ينيد :لوقيف ؟كنيد

 تأرق :لوقيف ؟كملع ام :هل نالوقيف هللا لوسر وه :لوقيف ؟مكيف

 2. يدبع قدص نأ : ءامسلا نم دانم يدانيف « تقدصو هب تنماف هللا باتك
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 اهبيطو اهحور نم هيتأيف :لاق «ةنجلا ىلإ ًاباب هل اوحتفاو ,ةنجلا نم هوشرفأف
 بايثلا نسح هجولا نسح لجر هيتأيو :لاق «هرصب دم هربق يف هل حسفيو
 دعوت تنك يذلا كموي اذه كرسي يذلاب رشبأ :لوقيف حيرلا بيط
 كلمع انأ :لوقيف «ريخلاب ءىجي يذلا كهجوف تنأ نم :هل لوقيف
 نإو :لاق . يلامو يلهأ ىلإ عجرأ ىتح ةعاسلا مقأ براي :لوقيف « حلاصلا
 نم هيلإ لزن ةرخآلا نم لابقإو ايندلا نم عاطقنا يف ناك اذإ رفاكلا دبعلا
 ءيجي مث رصبلا دم هنم نوسلجيف حوسملا مهعم .هوجولا دوس ةكئالم ءامسلا
 ىلإ يجرخا ةثيبخلا سفنلا اهتيأ :لوقيف هسأر دنع سلجي ىتح توملا كلم

 دوفسلا عزتني | اهعزتنيف هدسج يف قرفتف :لاق «بضغو هللا نم طخس
 ىتح نيع ةفرط هدي يف اهوعدي مل اهذخأ اذإف اهذخأيف «لولبملا فوصلا نم

 هجو ىلع تدجو ةثيبخ حير نتنأك اهنم جرخيو حوسملا كلت يف اهولعجي
 ام :اولاق الإ ةكئالملا نم ألم ىلع ا نورمي الف اہ نودعصيف «ضرألا

 هنومسي اوناك يتلا هئاسأ حبقأب نالف نب نالف : نولوقيف ؟ةثيبخلا حورلا اذه
 مث هل حتفي الف هل حتفتسيف ايندلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح ايندلا يف اهب
 ىتح ةنجلا نولخدي الو ءاسلا باوبأ مهل حتفت ال# : ع هللا لوسر أرق

 يف نيجس يف هباتك اوبتكا : لجو زع هللا لوقيف «طايخلا مس يف لمجلا جلي
 نم رخ امنأكف هللاب كرشي نمو# أرق مث ءاحرط هحور حرطتف ىلفسلا ضرألا
 يف هحور داعتف «قيحس ناكم يف حيرلا هب يوهت وأ ريطلا هفطختف ءامسلا

 ال هاه هاه :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيو هدسج
 هاه .هاه :لوقيف ؟مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف . يردأ

 اوحتفاو رانلا نم هوشرفأف قدبع تنك نأ ءامسلا نم دانم يدانيف ءيردأ ال

 فاد ت نف هيلع: انو اهرم اهر نت قرانا نم اال
 :لوقيف ‹ حيرلا نم تالا حيبق «هجولا حيبق لجر هيتأيو «هعالضأ

 تنأ نم : : لوقيف «دعوت تنك يذلا كموي اذه كؤوس يذلاب رشا

 : لوقيف .ثيبخلا كلمع انأ :لوقيف ءرشلاب ءيجي يذلا هجولا كهجوف
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 يف ةناوعوبأو مكاحلاو «دوادوبأو دمحأ مامإلا هاور (ةعاسلا مقت ال بر

 رابح نباو |مههيحيحص

 ةنسلا لهأ عيمج ثيدحلا اذه بجوم ىلإ بهذو : ةيواحطلا حراش لاق

 ضبق يف روكذملا ثيدحلا امأ : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ديج فورعم ثيدح اذهف هللا اهيف يتلا ءامسلا ىلإ اهب دعصي هنأو نمؤملا حور
 نأ ءامسلا 0 : ىلاعت هلوق ةلزنمب «هللا اهيفإ# : هلوقو ,دانسإلا
 مكيلع لسري نأ ءامسلا يف متنمأ مأ .رومت يه اذإف ضرألا مكب فسخي

 . ىهتنا . «ريذن فيك نوملعتسف ابصاح

 مظعأ خزربلا يف اهرقتسم يف ةتوافتم حاورألا : ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 : توافت

 تاولص ءايبنألا حاورأ يهو ىلعألا الملا يف نييلع ىلعأ يف حاورأ :اهنمف

 ةليل دع يبنلا مهار اک مه زانم ف نوتوافتم مهو , مهيلع همالسو هللا

 امالا

 يهو تءاش ثيح ةنجلا يف حرست رضخ ربط لصاوح يف حاورأ : اهنمو
 نع هحور سبحت نم ءادهشلا نم لب < ,مهعيمج ال ءادهشلا ضعب ب حاورأ

 «ةنجلا باب ىلع اسوبحم نوكي نم : : مهنمو «هربغ وأ هيلع نيدل ةنجلا لوخد

 مث اهلغ يتلا ةلمشلا بحاص ثيدحك هربق يف اسوبحم نوكي نم : مهنمو
 هديب يسفن يذلاو» : لَك يبنلا لاقف  ةنجلا هل ائينه : سانلا لاقف دهشتسا

 تاب هرقم نوكي نم“ مهنمو «هرق يف ًاران هيلع لعتشتل اهلغ يتلا ةلمشلا نإ

 يف  ةنجلا بابب رهن -قراب ىلع ءادهشلا» : سابع نبا ثيدح يف (ى ةنجلا

 . (ةيشعو ةركب ةنجلا نم مهيلع جرخي ءارضخ ةبق

 تناك اهنإف «ىلعألا الملا ىلإ لعي ل ضرألا يف ًاسوبحم نوكي ام : اهنمو

 ال اك ةيواسلا سفنألا عماجت ال ةيضرألا سفنألا نإف «ةيضرأ ةيلفس | اع
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 هركذو هتبحمو ابر ةفرعم ايندلا يف بستكت مل يتلا سفنلاو ءايندلا يف اهعماجت
 اهندبل ةقرافملا دعب نوكت ال : ةيلفس ةيضرأ يه لب هيلإ برقتلاو هب سنألاو
 هللا ةبحم ىلع ةفكاع ايندلا يف تناك ىتلا ةيولعلا سفنلا نأ امك «كانه الإ

 ةيولعلا حاورألا عم ةقرافملا دعب نوكت هب سنألاو هيلإ برقتلاو هركذو
 جوزي ىلاعت هللاو «ةمايقلا مويو خزربلا يف بحأ نم عم ءرملاف ءامل ةبسانملا

 لعجيو «ثيدحلا يف مدقت | داعملا مويو خزربلا يف ضعبب اهضعب سوفنلا
 دعب حورلاف  ةلكاشملا ةبيطلا حاورألا يأ بيطلا مسنلا عم نمؤملا

 . كانه مهعم نوكتف اهلمع باحصأو اهتاوخأو اهاكشأب قحلت ةقرافملا

 حبست مدلا رهن يف حاورأو «يناوزلاو ةانزلا رونت يف نوكت حاورأ :اهنمو

 حور لب «دحاو رقتسم اهيقشو اهديعس حاورألل سيلف «ةراجحلا مقلتو هيف
 تنأو :لاق . . . ضرألا نع دعصت ال ةيلفس ةيضرأ حورو «نييلع ىلعأ يف
 الو ,كلذ ةجح تفرع ءانتعا لضف اهم كل ناكو راثآلاو ننسلا تلمأت اذإ
 قدصي قح اهلك اهنإف ءاضراعت بابلا اذه يف ةحيحصلا راثآلا نيب نأ نظت

 امل نأو ءاهماكحأو سفنلا ةفرعمو اهمهف يف نأشلا نكل ءاضعب اهضعب

 ةسوبحمو ةلسرم ىلإ مسقنت اهنأو :لاق نأ ىلإ . . .ندبلا نأش ريغ انأش
 امم مظعأ ملأو « ميعنو ةذلو « ضرمو ةحص ةقرافملا دعب اهو «ةيلفسو ةيولعو
 ضرملاو باذعلاو ملألاو سبحلا كلانهف يثكب ندبلاب اطاصتا لاح اه ناك
 . قالطإلاو ميعنلاو ةحارلاو ةذللا كلانهو .ةرسح لاو

 تح



 دحاو ءيش سفنلاو حورلا له

 ؟ نارياغتم نائيش وأ

 .روهمجلا مهو دحاو امهامسم نأ لئاق نمف كلذ ف نسانلا فلتخا

 نع اهب ربعي سفنلاو حورلا ظفل نأ : قيقحتلاو «نارياغتم امهنأ لئاق نمو
 :رومأ ىلع قلطت سفنلاف «ةرات فلتخيو ةرات اهولدم دحتيف « ناعم ةدع

 : ىلاعت هلوق هنمو هحور :يأ هسفن تجرخ :لاقي «حورلا : اہنم

 . # مكسفنأ اوجرخأ#

 اوملسف# : ىلاعت هلوق هنمو «هنيعو هسفن اديز تيأر لاقي «تاذلا : اهنمو

 . # مكسفنأ ىلع

 .ةلئاس سفن هل ام) : ءاهقفلا لوق هنمو .هسفن تلاس لاقي «مدلا : اهنمو

 «تضاح اذإ ةأرملا تسفن :لاقي هنمو «(ةلئاس سفن هل سيل امو

 اسفنلا : ليق هنمو ءاهدلو اهسفن اذإ :تسفنو

 : ىهو « عاونأ ةثالث سوفنلا :لاقيو : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 بونذلا لعفب اهاوه عابتا اهيلع بلغي يتلا ءوسلاب ةرامألا سفنلا

 اذإ نكل ءرشو ريخ اهيفف «بوتتو بنذت يتلا يهو : ةماوللا سفنلاو
 مولت اهنأل ؛ةماول ىمستف «تبانأو تبات رشلا تلعف
 ريخلا نيب ددرتت يأ مولتت الو بونذلا ىلع اهبحاص

 .رشلاو
 رشلا ضغبتو .,تانسحلاو ريخلا بحت يتلا يهو : ةنئمطملا سفنلاو

 هذهف «ةداعو اقلخ اه كلذ راص دقو .«تائيسلاو

 لكل ىتلا سفنلا نأل ؛ةدحاو تاذل لاوحأو تافص
 ۰ ا و یھ اا
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 : ناعم ىلع قلطت ًاضيأ حورلاو
 كلذكو# : ىلاعت لاق ءهلوسر ىلإ ىلاعت هللا هاحوأ يذلا نارقلا :اهنم

 . «انرمأ نم احور كيلإ انيحوأ
 . «نيمألا حورلا هب لزنإ# : ىلاعت لاق «ليربج ىلعو

 حورلا يقلي# : ىلاعت لاق «هلسرو هئايبنأ ىلإ هيحوي يذلا يحولا ىلعو
 ةايحلا نم هب هب لصحي امل احور يمس «هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم

 . ةتبلا اهبحاص عفنت ال هنودب ةايحلا نإف .ةعفانلا

 .ندبلا ةايح اهم نل احور حورلا تيمسو

 . هيف لخادلا ءاوملاو ندبلا نم جراخلا ءاوملا ىلع ًاضيأ حورلا قلطتو

 ىلع قلطت سفنلا نأ يف ناقرتفيو ءاهولدم دحتيو سفنلا فدارت رابتعالا
 . ملعأ هللاو . . .امهيلع قلطت ال حورلاو .مدلا ىلعو ندبلا
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 هميعنو هباذعو ربقلا ةنتف

 دعب نوكيامم كي يبلا هبربخأ ام لكب نايبإلا نع ب رخآلا مويلاب ناويإلا

 نيب نأ كلذو .هميعنو ريقلا باذعبو ءرقلا ةنتفب نايإلا كلذ نمو .توملا

 ةايحلا هب ءيدتبت يذلا ثعبلا نيبو ىلوألا ةايحلا هب يهتنت يذلا توملا

 تءاج ةرتف  ىربكلا ةمايقلاو ىرغصلا ةمايقلا نيب : ىرخأ ةرابعبو «ةيناثلا

 ءاج اذإ ىتحوط : ىلاعت هلوق يف امك ءاخزرب ميركلا نآرقلا يف اهتيمست
 ةملك اهنإ الك تكرت يف اح اص لمعأ يلعل .نوعجرا بر لاق توملا مهدحأ

 . 4نوثعبي موي ىلإ خزرب مهئارو نمو اهلئاق وه

 . نيئيشلا نيب زجاحلا :ةغل خزربلاو

 لزانم نم لزنم لوأ وهف ,يورخألا ءازجلا نم جذومن خزربلا اذه يفو
 . ميعنلا وأ باذعلا مث نيكلملا لاؤس هيفف «ةرخآلا

 : نيكلملا لاؤس - ١

 هلأسي نيح تيملل رابتخإلاو ناحتمإلا يهو «ربقلا ةنتفب ىمسيو
 ثيدح نم ةنتفلا هذه يف يب يبنلا نع ثيداحألا ترتاوت دقو .ناكلملا

 يهو « مہنع هللا يضر مهريغو ةريره يبأو كلام نب سنأو بزاع نب ءاربلا
 ريغ يف فلتخا كلذكو «مهيف فلتخا دقف نييبنلا الإ نيفلكملل ةماع

 نوكت اإ ةنحملا نأل ؛نونتفيال : ليقف «نيناجملاو نايبصلاك نيفلكملا

 . لونتفي : ليقو .نيفلكملل

 مه ءاعدلاو مهيلع ةالصلا عرشي هنأ :نولأسي مهنإ لاق نم ةجحو

 نع هئطوم يف كلام ركذ اك ببقلا ةنتفو ربقلا باذع مهيقي نأ هللا لاؤسو

 هئاعد نم عمسف يبص ةزانج ىلع ىلص ب هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ

 : «رقلا باذع هق مهللا»
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 هيلع رم هنأ :انع هللا يضر ةشناع نع دبعم نب ىلع هور | اوجتحاو
 :تلاقف .نينمؤملا م أ اي كيكبي ام :اهه ليقف «تكبف ريغص يبص ةزانجب
 هناحبس هللاو : ا

 alee E رقع مق مك
 نونحتمي مهنأ اهيف يتلا ة ةرثكلا ثيداحألا كلذ ىلع لد دقو :اولاق «هنع
 5 اونحتما اذإف .ثيدحلاو ةنسلا لهأ نع يرعشألا هاكحو «ةرخآلا ي

 .روبقلا يف مهناحتما عنتمي مل ةرخآلا
 لقع نمل نوكي امنإ لاؤسلا نأب :نولأسي ال مهنإ لاق نم جتحاو

 لفطلا امأف ءال مأ هعاطأو لوسرلاب ا ا «لسرملاو لوسرلا
 يذلا لجرلا اذه يف لوقت : تنك ام هل لاقي فيكف ام هجوب هل زييمت ال يذلا
 هتفرعم نم نكمتي مل امع لأسي ال هنإف ربقلا يف هلقع هيلإ در ولو ؟مكيف ثعب
 ةرخآلا يف مهناحتما فالخب اذهو .لاؤسلا اذه يف ةدئاف الو «هب ملعلاو
 نخل عج مرتع هنعاطب مهرمأيو الوسر مهيلإ لسري هناحبس هللا نإف
 هب مهرمأي رمأب ناحتما كلذف «رانلا هلخدأ هاصع نمو اجن مهنم هعاطأ
 وأ ةعاط نم ايندلا يف ممل ىضم رمأ نع لاؤس هنأ ال ‹تقولا كلذ هنولعفي

 .ربقلا يف نيكلملا لاؤسك « نايصع

O EE 
SS 

 ءهلمع بنذ الب ادحأ بذعي ال هللا نإف ءاعطق ةيصعم لعف وأ ةعاط كرت
 نكي مل نإو هريغ ببسب تيملل لصحي يذلا ملألا هب داري دقربقلا باذع لب
 يأ «هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ» : ال هلوق هنمو «هلمع ىلع ةبوقع

 رزو ةرزاو رزت الوإ» يحلا بنذب بقاعي هنأ ال هنم عجوتيو كلذب ملأتي
 باذعلاف ««باذعلا نم ةعطق رفسلا» : يب يبنلا لوقك اذهو * ىرخأ

 دق ام تارسحلاو مومو مالآلا نم ربقلا يف نأ بير الو ,ةبوقعلا نم معأ

 هل ىلاعت هللا لأسي نأ هيلع يلصملل عرشيف < «ملأتيف لفطلا ىلإ هرثأ یر
 ملعأ هللاو . باذعلا كلذ هيقي نأ
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 رافكلاو نيقفانملاو نيملسملا قح يف ماعربقلا يف لاؤسلا له : اوفلتخاو

 رفاكلا نود قفانملاو ملسملاب كلذ صتخي : ليقف ؟قفانملاو ملسملاب صتخي وأ

 اهريغلو ال نوكي وأ ةمألا هذ صتحخم ربقلا يف لاؤسلا له: اوفلتخاو

 :لاوقأ ةثالث ىلع

 لسرلا تناك انلبق ممألا نأل ؛ةمألا هذ صاخ هنأ : لوألا لوقلا

 مهولزتعاو لسرلا تفك اوبأ اذإف «ةلاسرلاب مهيتأت
 امامإ ةمحرلاب هيب دمحم ثعب الف «باذعلاب اولجوعو
 «نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو# : ىلاعت لاق اك قلخلل

 يف لخدي ىتح فيسلا ىطعأو «باذعلا مهنع كسمأ

 نايإلا خسري مث «فيسلا ةباهمل لخد نم مالسإلا نيد
 اوناكو «قافنلا رمأ رهظ مث نمف ءاولهمأف ءهبلق ف

 يف نيملسملا نيب اوناكف نايإلا نونلعيو رفكلا نورسي

 اجرختسيل ربقلا يناتف مهل هللا ضيق اوتام الف تس

 .لاؤسلاب مهرس
 ةمألا هذه نإ» : لك هلوقب لوقلا اذه لهأ حجتحاو

 يف نونتفت مكنأ ىلإ يحوأ» : هلوقبو «اهروبق يف ىلتبت

 لديو قةمألا هذبم صاصتخالا يف رهاظ اذهو «مكروبق

 يذلا لجرلا اذه يف لوقت تنك ام» : نيكلملا لوق هيلع

 .(؟مكيف ثعب

 باحصأ باجأو ءاهريغلو ةمألا هذه ربقلا يف لاؤسلا نأ : يناثلا لوقلا
 ىلع لدت ال اهنأب :لوألا لوقلا ةلدأ نع لوقلا اذه
 . ممألا رئاس نود ةمألا هذهل لاؤسلاب صاصتخالا
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 ينب يأ سانلا ةمأ هب داري نأ امإ «ةمألا هذه» : هلوقو

 رئاط الو ضرألا يف ةباد نم امو : ا

 سانجأ نم سنج لكو 4 مكلاثمأ ممأ الإ هيحانجب ريطي
 e 6 نار اقل د نو
 مهنأب 00 هنأل ياا نم عهربق لاوس يقيم

 مكنأ ىلإ يحوأ ) ثيدح كلذكو « مهروبق ٤ نولأسي

 . مهريغ لاؤس يفني ال رابخإ درجم «مكروبق يف نونتفت
 ةلمتحم كلذ يف ةلدألا نأل ؛ةلأسملا هذه يف فقوتلا : ثلاثلا لوقلا

 . ملعأ هللاو ؛ صاصتخالا يف ةعطاق تسيلو

 : ثيداحألا هب تدرو ام ىلع تيملل نيكلملا لاؤس ةفص

 هحور داعتف» : م هلوق هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا ثيدح يف ءاج

 ةداتق ثيدح نم نيحيحصلا يفو ««ناكلم هيتأيو هدسج يف - تيملا ينعي -

 ٠ دما صا لور ةبق و هس انتا د1901917 د1 نسا ف
 يف لوقت تنك ام : هل نالوقيف هنادعقيف ناكلم هاتأ مهاعن قفخ عمسيل هنإ
 : لاق ءهلوسرو هللادبع هنأ دهشأ :لوقيف نمؤملا 7 ؟دمحم لجرلا اذه
 لاق .«ةنجلا نم ادعقم هب هللا كلدبأ دق رانلا نم كدعقم ىلإ رظنا :لوقيف
 ام هل نالوقيف قفانملاو رفاكلا امأف :لاق ءاعيمح امهاريف» : ةي هللا لوسر
 «سانلا لوقي ام لوقأ تنك يردأ ال :لوقيف ؟لجرلا اذه يف لوقت تنك

 هينذأ نيب ديدح نم قارطمب برضي مث «تیلت الو تيرد ال : هل نالوقيف
 يف رخا ثيدح يفو .«نيلقثلا ريغ اهيلع نم اهعمسيف ةحيص حيصيف
 ركنملا :امهدحأل لاقي ناقرزأ نادوسأ ناكلم هاتأ» : : متاح يأ حيحص

 يبأ نع متاح ي يبأ حيحصو ليما يف رخآ ثيدح يفو .«ريكنلا رخآللو

 عمسي هنإ هربق يف عضو اذإ تيملا نإ : لاق يب يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره

 نا دنع ةالصلا تناك انمؤم ناك نإف «هنع نولوي نيح مهلاعن قفخ

 ةقدصلا نم تاريخلا لعف ناكو .هلاش نع ةاكزلاو هنيمي نع مايصلاو
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 لوقتف هسأر لبق نم ىتؤيف «هيلجر دنع ناسحالاو فورعملاو ةلصلاو
 يلبق ام : مايصلا لوقيف هنيمي نم ىتؤي مث .لخدم يلبق ام : ةالصلا

 نم ىتؤي مث «لخدم لبق ام :ةاكزلا لوقتف هراسي نم ىتؤي مث «لخدم
 : ناسحإلاو فورعملاو ةلصلاو ةقدصلا نم تاريخلا لعف لوقيف هيلجر لبق
 دقو سمشلا هل تلثم دقو سلجيف «سلجأ :هل لاقيف «لخدم لبق ام
 هيف لوقت ام مكيف ناك يذلا لجرلا اذه :هل لاقيف «بورغلا يف تذخأ
 ‹يلصتس كنإ : نولوقيف يلصأ ىتح ينوعد :لوقيف ؟هيلع هب دهشت اذامو

 . ثيدحلا «هنع كلأسن امع انربخأ

 : لام لع لدن اها ء اج او كيفاعلألا كيف

 لهأ ىلع در اذه ينو «هربق يف تيملا عضوي نيح لصحي لاؤسلا نأ ١-

 . نيتخفنلا نيب عقي لاؤسلا نإ :نيلئاقلا يسيرملاو ليذهلا يبأك عدبلا

 هنأ ةلزتعملا نم معز نم ىلع در اذه يفو .ريكنو ركنم :نيكلملا ةيمست ١
 ركنم اب دارملا نأب ثيدحلا يف درو ام اولوأو «كلذب |مهتيمست زوجي ال
 .هل ةكئالملا عيرقت ريكنلاو «لثس اذإ هجلجلت

 يفو «قطنتسيو سلجيو لاؤسلا نيح هربق يف هيلإ تيملا حور درت اهنأ -#

 فل ديزي ناك نإ الإ «كلذ:ىفن ثيحي مزح نب ده ىأ لع در اذه
 تيملا ندب ىلإ حورلا دوع نإف ‹ حيحص اذهف ايندلا يف ةدوهعملا ةايحلا

 نوكي دق كاذ ناك نإو ءايندلا ةايحلا هذه يف هيلإ اهدوع لثم سيل

 هذه لثم تسيل ىرخألا ةأشنلا نأ اك «هوجولا ضعب نم لمكأ

 يفو رادلا هلع ناتو لك لب ءاهبنم لمكأ تناك نإو «ةأشنلا

 عسوي تيملا نأ هك  يبنلا ريخأ اذهو «هصخي مكح هل ةمايقلاو خزربلا

 حاور ألاف عتب ال دق بارلا ناک نو «كلذ وحنو لأسيو هربق يف هل

 كيلإ ةفلتخم تاقلعت ندبلاب حورللو .هقرافتو تيملا ندب ىلإ داعت

 : اهنايب
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 : ندبلاب حورلا تاقلعت

 : ماكحألا ةرياغتم قلعتلا نم عاونأ ةسمخ ندبلاب حورلل

 . انينج مألا نطب يف هب اهقلعت : اهدحأ

 ضرألا هجو ىلإ هجورخ دعب هب اهقلعت : يناثلا
 نم ةقرافمو هجو نم قلعت هب اهلف مونلا لاح يف هب اهقلعت : ثلاثلا

 . هجو

 ل اهنإف هنع تدرجتو تقراف نإو اهنإف «خزربلا يف هب اهقلعت : عبارلا
 دقف «ةتبلا تافتلا هيلإ اه ىقبي ال ثيحب ايلك اقارف هقرافت
 مالس دنعو نيكلملا لاؤس دنع هيلإ اهدر ىلع ثيداحألا تلد

 موي لبق ندبلا ةايح بجوت ال ةصاخ ةداعإ درلا اذهو ملسملا

 الا

 الو «ندبلاب اهتاقلعت لمكأ وهو داسجألا ثعب موي هب اهقلعت : سماخلا
 ندبلا لبقي ال قلعت وه ذإ «هيلإ قلعتلا عاونأ نم هلبق امل ةبسن
 ااف الو اموت الو اوف هم

 : هميعنو ريقلا باذع ۲

 باذعوأ ميعن يف نوكي تام اذإ تيملا نأ : اهتمئأو ةمألا فلس بهذم

 ةمعنم ندبلا ةقرافم دعب ىقبت حورلا نأو «هندبو هحورل لصحي كلذ نأو

 «باذعلا وأ ميعنلا اهعم هل لصحيو انايحأ ندبلاب لصتت اهنأو ءةبذعم وأ
 نع ةدرفنم بذعتو معنت سفنلا نأ ىلع نوقفتي ةعاجلاو ةنسلا لهأف

 ميعنلا نوكيف ءا لصتم ندبلاو ندبلاب ةلصتم بذعتو معنتو .ندبلا
 ةدرفنم حورلا ىلع كلذ نوكي اك نيعمتجم لاحلا هذه يف اهيلع باذعلاو
 داو ا ل ل «ندبلا نع

 . مالكلا لهأو ةنسلاو ثيدحلا لهأل ناروهشم نالوق
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 : ميركلا نارقلا نم هميعنو ربقلا باذع ةلدأ
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 ةكئالملاو توملا تارمغ يف نوملاظلا ذإ ىرت ولو# : ىلاعت هللا لاق

 متنك اب نوما باذع نوزجت مويلا مكسفنأ اوجرخأ مهيديأ اوطساب
 باطخ اذهو . #نوريكتست هتايا نع متنكو قحلا ريغ هللا ىلع نولوقت

 ذئنيح مهنأ نوقداصلا مهو ةكئالملا تريخأ دقو .توملا دنع مهل

 نأ حص امل ايندلا ءاضقنا ىلإ كلذ مهنع رخأت ولو نوما باذع نوزجي
 .ربقلا باذع هب دارملا نأ ىلع لدف .نوزجت مويلا مهل لاقي

 موي .نوقعصي هيف يذلا مهموي اوقالي ىتح مهرذف## : ىلاعت هللا لاق
 اباذع اوملظ نيذلل ناو . نورصني مه الو ائيش مهديك مہنع ىنغي ال

 لتقلاب مهباذع لمتحي اذهو .(نوملعي ال مهرثكأ نكلو كلذ نود
 ارك نأل ءرهظأ وهو خزربلا يف مهباذع هب داري نأو .ايندلا يف هريغو

 مهنم تام نم نأ رهظأ وهو لاقي دقو .ايندلا يف بذعي ملو تام مهنم

 وهف هريغو لتقلاب ايندلا يف بذع مهنم يقب نمو «خزربلا يف بذع
 . خزربلا يفو ايندلا يف مهباذعب ديعو

 ءوس نوعرف لاب قاحو اورکم ام تائيس هللا هاقوف# :هلوق اهنمو

 اولخدأ ةعاسلا موقت مويو ايشعو اودغ اهيلع نوضرعي رانلا .باذعلا

 ال احيرص ًاركذ نيرادلا باذع ركذف . #باذعلا ا نو فالا

 .ربقلا باذع توبث ىلع لدف . هريغ لمتحي

 .نورظنت ذئنيح متنأو .موقلحلا تغلب اذا الولف# :ىلاعت هللا لاق

 .نينيدم ريغ متنك نا الولف .نورصبت ال نكلو مكنم هيلإ برقأ نحنو

 ناحيرو حورف .نيبرقملا نم ناك نإ امأف .نيقداص متنك نإ اهنوعجرت

 باحصأ نم كل مالسف .نيميلا باحصأ نم ناك نا امأو .ميعن ةنجو
 هيلصتو .ميمح نم لزنف.نيلاضلا نيبذكملا نم ناك نإ امأو .نيميلا

 ةروسلا لوأ يف ركذو . توملا دنع حاورألا ماكحأ انهه ركذف ميحج
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 ةيانعلل ةياغلا ميدقت اذه ىلع كلذ مدقو ريكألا داعملا موي اهماكحأ

 اک ماسقأ ثالث توما دنع 2 a کک مهأ يه ذا

 : ةيوبنلا تل باذع ء ةلدأ

 لد امل ًاريسفتو ًاليصفت اهتدجو هميعنو ربقلا باذع ثيداحأ تلمأت اذإ
 : اهنمو ةي ىبنلا نع ةرتاوتم ةريثك ربقلا باذع ثيداحأو .نارقلا هيلع

TT 5اهعإ» يدم دكو  

 ل ل 2

 . «اسبيي مل ام |بنع ففخي هلعل : لاقف

 طئاح يف كي هللا لوسر نيب : لاق تباث نب ديز نع ملسم حيحص يف -؟
 ربقأ اذإف هيقلت تداكف هب تداح ذإ هعم نحنو هتلغب ىلع راجنلا ينبل
 لاقف ؟«(روبقلا هذه باحصأ فرعي نم» :لاقف ةعبرأ وأ ةسمخ وأ ةتس

 :لاقف .كارشإلا يف :لاق ؟«ءالؤه تام ىتمف» :لاق .انأ : لجر
 نأ هللا توعدل اونفادت ال نأ الولف اهروبق يف ىلتبت ةمألا هذه نإ»
 .ثيدحلا «هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع نم مكعمسي

 اذإ» : لاق يي يبنلا نأ ةريره يأ نع ننسلا عيمجو ملسم حيحص يف 3

 باذع نم : عبرأ نم هللاب ذوعتيلف ريخألا دهشتلا نم مكدحأ غرف
 حيسملا ةنتف نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو ءرقلا باذع نمو منهج

 .لاجدلا

 تبجو دقو لكي يبنلا ج : لاق بويأ يأ نع نيحيحصلا 5 5

 . «اهروبق يف بذعت دوه» :لاقف اتوص عمسف سمشلا

 زوجع ىلع تلخد : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع نيحيحصلا يفو 6م

 كلا



 «مهروبق يف نوبذعي روبقلا لهأ نا :تلاقف ةنيدملا دوب زئاجع نم
 يلع لخدو تجرخف :تلاق اهقدصأ نأ معنأ مو اهتبذكف :تلاق

 لهأ دو زئاجع نم ازوجع نإ هللا 000 : تلقف لَك هللا لوسر

 :لاق « مهروبق يف نوبذعي روبقلا لهأ نأ تمعزف تلخد ةنيدملا

 هتيأر |ف :تلاق «اهلك مئاهبلا ست اناذع نوبذعي مهنإ تقدص»

 .ربقلا باذع نم ذوعتي الإ ةالص يف دعب

 : ماه هيبت

 مسا وهف نفدي مل ولو تام نم لك نالاني نيكلملا لاؤسو ربقلا باذعو
 نمو# : ىلاعت لاق .ةرخآلاو ايندلا نيب ام وهو هميعنو خزربلا باذعل

 . خزربلا باذع نم هل رويطلاو عابسلا ليكأو قرغملاو قورحملاو بولصملاف
 ٠ باذعلاو ميعنلا بابسأ تعونت ناو هلامعأ هيضتقت يذلا هطسق هميعنو

 ادامر راصو رانلاب هدسج قرح اذإ هنأ لئاوألا ضعب نظ دقف «اهتايفيكو

 كلذ نم وجني هنأ حيرلا ديدش موي يف ربلا يف هضعبو رحبلا يف هضعب يرذو

 ىلع كلم ام هلأسف هللا يدي نيب مئاق وه اذإف مق : لاق مث «هيفام عمجف
 باذع تفي ملف « هللا همحرف «ملعأ تنأو براي كتيشخ : لاقف ؟تلعف ام

 e كاك هاج كراس ىلا ارجل ذك يبكي نزلا

 0 باصأل رانلا ا ف حلاصلا لجرلا ل . هبيصنو هظح

 ادرب اذه ىلع رانلا للا لعجيف «هظحو هبيصن هحورو خزربلا ميعن نم

 ارل ةداقنم هداومو ملاعلا رصانعف ءامومس وأ اران كلذ ىلع ءاوحلاو ءامالسو

 يه لب «هدارأ ءىش اهنم يصعتسي الو ءاشي فيك اهفرصي اهقلاخو اهرطافو

 بولصملا ىلإ حورلا درت نأ عنتمم ريغف . هتردقل ةداقنم هتئيشمو هرمأ عوط

| 

for 



 . دوهعملا ريغ رخآ عون درلا كلذ نأل ؛ اهم رعشن ال نحنو قورحملاو قيرغلاو

 رعشت الو مهعم مهحاورأو ءايحأ توهبملاو روكسملاو هيلع ىمغملا اذهف
 نأ ريدق ءىش لك ىلع وه نم ىلع عنتمي ال هؤازجا تقرفت نمو . مهتايحب
 كلت يف نوكيو هبرقو اهغيب ام دعابت ىلع ءازجالا كلتب الاصتا حورلل لعجي
 يف لعج دق ىلاعت هللا ناك اذاو .ةذللاو مالا نم عونب روعش ءازجألا

 دجستو «هتیشخ نم ةراجحلا طقستو هب اهبر حبست اکارداو اروعش تاداحلا

 توج لا لاق انك تالار ةايلاو ىصخلا هجتنستو رجتشلاو لابخلا:هل
Tyماا ع  

 ةايحلاو حاورألا اهيف تناك يتلا ماسجألاف روعشلاو ساسحإلا اهيف ماسجألا
 ةلماك ةايح ةداعإ رادلا هذه يف هدابع هناحبس هللا دهشأ دقو .كلذب ىلوأ

 :هل دلوو جوزتو برشو لكأو ىشمو ملكتف حورلا هتقراف دق ندب ىلإ

 مث اوتوم هللا مه لاقف توملا رذح فولأ مهو مهرايد نم اوجرخ نيذلا#
 ييجي ىنأ لاقف اهشورع ىلع ةيواخ يهو ةيرق ىلع رم يذلاك وأ * مهايحأ
 اموي تثبل لاق تثبل مك لاق هثعب مث ماع ةئام هللا هتامأف اهتوم دعب هللا هذه

 كل نمؤن نل» ىسومل اولاق نيذلا ليئارسإ ينب ليبقكو موي ضعب وأ
 باحصأكو .مهتوم دعب نم مهثعب مث هللا مهتامأف ةرهج هللا ىرن ىتح
 هذه ىلإ ةماتلا ةايحلا داعأ اذإف .ةعبرألا رويطلا يف ميهاربإ ةصقو فهكلا

 اهيلإ ديعي نأ ةرهابلا هتردق ىلع عنتمي فيكف توملاب تدرب ام دعب داسجألا

 وأ اهبذعيو اهب اهقطنتسيو اهيف هرمأ اهب يضقي ةرقتسم ريغ ام ةايح اهتوم دعب
 . دوحجو دانعو بيذكت درجم الإ كلذ راكنإ لهو املا معأب اهمعني

 : مهيلع درلاو مهتهبشو هميعنو ربقلا باذعل نوركنملا

 ريقلا فشكن انإ :اولاقو هميعنو ريقلا باذع ةقدانزلاو ةدحالملا تركنأ

 . ججأت نارين الو نيباعث الو تايح الو ىتوملا نوب رضي ةكئالم هيف دجن الف

 ىلع هتحاسم دجنو هلاحب هدجن نحنو هيلع قيضي وأ هرصب دم حسفي فيكو

 ضاير نم ةضور ربقلا ريصي فيكو . صقني ملو دزي ملو هل هانرفح ام دح
 0 .رانلا رفح نم ةرفح وأ «.ةنجلا



 : هوجو نم كلذ ىلع انباوجو

 : وأ

 : ًايناث

 نوكي الو ءايبنألا اهب تربخأ يتلا بويغلا نم خزربلا لاح نأ
 . مهربخ قيدصت نم دبالف الصأ لوقعلا يف الاحم مهربخ

 ءايندلا عورز نم الو ايندلا ران نم تسيل ةرضخلاوربقلا يف رانلا نأ

 ان نم يه انإو ءاهرضخو ايندلا ران دهاش نم كلذ دهاشيف

 لهأ اهب سحب الف ءايندلا ران نم دشأ يهو ءاهرضخو ةرخآلا

 هيلع يتلا ةراجحلاو بارتلا كلذ هيلع يمحي هناحبس هللا نإف ءايندلا

 م ايندلا لهأ اهسمولو ايندلا رج نم ارح مظعأ نوكي ىتح هتحتو

 هللا ءاش اذإو «بجعأو كلذ نم عسوأ برلا ةردقو «كلذب اوسحي
 ذإ «هريغ نع هبيغو هعلطأ ربقلا باذع ىلع دابعلا ضعب علطي نأ
 الو بيغلاب ناميإلاو فيلكتلا ةمكح تلازل مهلك دابعلا علطا ول
 هلوق نم رم يذلا ثيدحلا ف نيحيحصلا ٤ اک .سانلا نفادت

 ربقلا باذع نم مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت ال نأ الول» : هك

 تعمس مئاهبلا قح يف ةيفتنم ةمكحلا هذه تناك الو «عمسأ ام

 رم امل هيقلت تداكو هتلغب لي هللا لوسرب تداح اى هتكردأو كلذ

 نجلاو ةكئالملا ةيؤركربقلا يف رانلا هذه ةيؤرف «هربق يف بذعي نمب
 هللا فرعي نم ركنتسي فيكو «كلذ هيري نأ هللا ءاش نمل انايحأ عقت

 ولا 1 يم ا ع

 ؟اهعامسو اهتيؤر نوقيطي ال مهنأل ؛مهب ةمحرو هنم ةمكح هقلخ
 ا ا

 نم سيل رانلاو ةرضخلاو ةءاضإلاو قيضلاو ةعسلا هذه نأ ةلأسملا

 ا ل اذه يف دوهعملا سنج

eهيلع لبسأ دقف ةرخآلا رمأ نم ناك ام امأف  
 فشك اذإف «ممتداعسل اببس هب ناميإلاو هب رارقإلا نوكيل ءاطغل

 سانلا نيب تيملا ناك ولف ءادهاشم ًانايع راص ءاطغلا مهنع
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 رعشي نأ ريغ نم هالأسيو ناكلملا هيتأي نأ عنتمي مل اعوضوم

 هنابرضيو .همالك اوعمسي نأ ريغ نم |هبيجيو كلذب «نورضاحلا
 ىلإ ماني انم دحاولا اذهو «هبرض نورضاحلا دهاشي نأ ريغ نم

 دنع سيلو ملأيو برضيو مونلا يف بذعيف ظقيتسملا هبحاص بنج
 . ةتبلا كلذ نم رخ ظقيتسملا

 : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 يبنلا نع ةرتاوتم ةريثكف ريكنو ركنم ةلأسمو ربقلا باذع ثيداحأ امأف

 رم ةي ىبنلا نأ نع هللا ىضر سابع نبا نع نيحيحصلا يف ام لثم ةي
 ىشمي ناكف امهدحأ امأ ںیہک يف نابذعي امو «نابذعیل اهنإ» :لاقف نيربقب
 اهقشف ةبطر ةديرجب اعد مث «هلوب نمرتتسي ال ناكف رخآلا امأو «ةميمنلاب
 : لاق ؟اذه تلعف مل : هللا لوسراي اولاقف «ةدحاوربق لك يف زرغ مث نيفصن
 يبأ نع ننسلا رئاسو ملسم حيحص ينو «اسبيي مل ام مهنع ففخي هلعل»
 دهشتلا نم مكدحأ غرف اذإ» :لاق يي يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره
 ءرقلا باذع نمو , منهج باذع نم : عبرأ نم هللاب ذوعأ لقيلف ريخألا

 . «لاجدلا حيسملا ةنتف نمو «تاملاو ايحملا ةنتف نمو

 :لاق نأ ىلإ بابلا اذه يف ةريثك ثيداحأ خيشلا قاسو

 ربقلا باذع توبث يف هيب هللا لوسر نع رابخألا ترتاوت دقو ...
 هب ناميإلاو كلذ داقتعا بجيف .نيكلملا لاؤسو الهأ كلذل ناك نمل هميعنو
 هل دهع ال هنوكل .هتيفيك ىلع فوقو لقعلل سيل ذإ هتيفيك نع ملكتن الو
 .رادلا هذه يف

 «لوقعلا هيف راحت اب يتأي دق هنكلو .لوقعلا هليحت اب يتأي ال عرشلاو
 حورلا داعت لب ءايندلا يف دوهعملا هجولا ىلع سيل دسجلا ىلإ حورلا دوع نإف

 وهربقلا باذع نأ ملعاو :لاق نأ ىلإ . . .ايندلا يف ةفولأملا ريغ ةداعإ هيلإ
 ربق «هنم هبيصن هلان باذعلل قحتسم وهو تام نم لكف «خزربلا باذع
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 وأ ءءاوملا يف فسنو ادامر راص ىتح قرتحا وأ عابسلا هتلكأ بقي مل وأ

 ىلإ لصي ام باذعلا نم هندبو هحور ىلإ لصو رحبلا يف قرغ وأ بلص
 نأ بجيف «كلذ وحنو هعالضأ فالتخاو هسالجإ نم درو امو «روبقملا

 ال ام همالك لمحي الف ,ريصقت الو ولغ ريغ نم هدارم ب لوسرلا نع مهفي
 نم لصح مكف «نايبلاو ىدهلا نم دصق امو هدارم نع هب رصقي الو هلمتحي

 الإ هملعي الام باوصلا نع لودعلاو لالضلا نم هنع لودعلاو كلذ لامهإ

 : ثالث رودلا نأ لصاحلاف : لاق نأ ىلإ . . . هللا

 ًاماكحأ راد لكل هللا لعج دقو «رارقلا رادو «خزربلا رادو ءايندلا راد
 ىلع ايندلا ماكحأ لعجو ‹ سفنو ندب نم ناسنإلا اذه بكرو ءاهصخت

 عبت نادبألاو حاورألا لع خزربلا ماكحأ لعجو 7 56 حاورألاو نادبألا

 مكحلا راص مهروبق نم سانلا مايقو داسجألا رشح موي ءاج اذإف .امل

 قح ىنعملا اذه تلمأت اذإف ءاعيمج داسجألاو حاورألا ىلع باذعلاو ميعنلاو

 رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنحلا ضاير نم ةضورربقلا نوك نأ كل رهظ لمأتلا

 نم بيغلاب نونمؤملا زيمتي كلذبو «هيف ةيرم ال قح هنأو لقعلل قباطم
 ران سنج نم سيل ميعنلاو ربقلا يف يتلا رانلا نأ ملعي نأ بجيو . مهريغ

 هقوف يتلا ةراجحلاو بارتلا هيلع يمحي ىلاعت هللا ناك نإو .اهميعن الو ايندلا

 د ع ل م ما

 بنج ىلإ امهدحأ نفدي نيلجرلا نأ اذه نم بجعأ لب ءاهب اوسحي
 ال .ةنحلا ضاير نم ةضور يف اذهو .رانلا نم ةرفح يف اذهو «هبحاص

 نم ءىش هراج ىلإ اذه نم الو «هران رح نم ءيش هراج ىلإ اذه نم لصي
 بيذكتلاب ةعلوم سوفنلا نكلو .بجعأو كلذ نم عسوأ هللا ةردقو «هميعن

 غلبأ وه ام هتردق بئاجع نم رادلا هذه يف هللا انارأ دقو ءاملع هب طحت مل اهب

 هبيغو هعلطأ هدابع ضعب كلذ ىلع علطي نأ هللا ءاش اذإو .ريثكب اذه نم

 فيلكتلا ةمكح تلازل مهلك دابعلا كلذ ىلع هللا علطأ ولو «هريغ نع

 ال نأ الول» : لَك هنع حيحصلا يف اك سانلا نفادت الو «بيخلاب ناهيإلاو

 .«عمسأ امربقلا باذع نم مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت
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 رقلا باذع بابسأ

 لع روبقلا باحصأ اهب بذعي يتلا ةنابَسآلا : ينيرافسلا ةمالعلا لاق

 : «لصفمو .«لمجم» : نيمسق

 هرمأل مهتعاضإو هللاب مهلهج ىلع نوبذعي مهنإف : لمجملا امأ

 هرمأ تلثتماو هتبحأو هتفرع اسمو هللا o .هيصاعم مهباكتراو

EEرثأ ةرخآلا باذعو ربقلا باذع نإف ادبأ هيف تناك ندي الو هيب  

 رادلا هذه يف هطخسأو هللا بضغأ نمف .هدبع ىلع هطخسو هللا بضغ

 ردقب خزربلا باذع نم هل ناك كلذ ىلع تامو بتي ملو هيهانم باكتراب
 . بذكمو قدصمو رثكتسمو لقتسمف «هیلع هطخسو هللا بضغ

 نابذعي امهار نيذللا نيلجرلا نع ةي هللا لوسر ربخأ دقف : لصفملا امأو
 ال ناك :رخآلاو «سانلا نيب ةميمنلاب يثمي ناك :امهدحأ نأ امهروبق يف

 لل رتل مو A يرحل يلقي زكا حاول نفر
 يف هب لمعي الو ليللاب هنع ماني مث نارقلا أرقي نمو را

 نع مهسوؤر لقاثت نيذلاو ءايرلا ةلكأو يناوزلاو ةانزلا بيذعتو ءراهنلا
 نيب ةنتفلا نودقوي نيذلاو «ةاكزلا نوعنمي نيذلا بيذعتو .رجفلا ةالص

 دقو «نيزاللاو «نيزامهاو «نيئارملاو «نيربكتملاو ,نيرابجلاو ,.سانلا
 ؛ مهساوحو موقع ىلع ادامتعا هميعنو ربقلا باذع ةقدانزلاو ةدحالملا ركنأ

 ىلع هيف دمتعي يذلا بيغلا ملع نم ربقلا باذع نأب :مهيلع درنو
 ال ةرخآلا لاوحأو «هيف لخد ركفلا الو لقعلل سيلو ةحيحصلا صوصنلا
 . هدوجو مدع ىلع لدي ال ءيشلل ناسنإلا كاردإ مدعو ايندلا لاوحأب ساقت

 . ملعأ هللاو



 ر دينلاو ® علا

 لقعلاو ةنسلاو باتكلا هيلع لد دق روبقلا نم ثعبلا عوقو نأ ملعا

 ىلع درو ليلدلا هيلع ماقأو ,زيزعلا هباتك يف هنع هللا ربخأ «ةميلسلا ةرطفلاو

 ءايبنألا عيمج هنع تربخأ دقو «ميظعلا نارقلا نم ةريثك تايا يف هيركنم

 ءايبنألا متاح يب دمحم انيبن ناك الو ءهب ناميإلاب نيركنملا تبلاطو اهمأ

 يف دجوي ال اليصفت ةرخآلا ليصفت نيب : نيتاهك ةعاسلاو وه ثعب دق ناكو

 هلبق ءايبنألا بتك نم ءيش

 ميهاربإ ىلإ حون ىلإ مدأ نم ءايبنألا عيمج دنع ةفورعم ىربكلا ةمايقلاو
 نيح نم هللا ريخأ دقو «مالسلاو ةالصلا مهيلع مهريغو ىسيعو ىسومو

 يف مكلو ودع ضعبل مكضعب اوطبها لاق# : ىلاعت لاقف ةمايقلاب مدا طبهأ
 اهنمو نوتومت اهيفو نويحت اهيف لاق :لاقو #نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا
 :لاق #* نوثعبي موي نا ينرظنأف برو : نيعللا نسلدإ لاق الو * نوجرخت

 لاق مالسلا هيلع حونو e تقولا موي ىلإ .نيرظنملا نم كنإف#
 مكجرخيو اهيف 0 مث ءاتابن ضرألا نم مكتبنأ هللاو# :هموقل

 يتئيطخ يل رفغي نأ عمطأ يذلاو# : : مالسلا هيلع ميهاربإ لاقو , «اجارخإ

 اهيفخأ داكأ ةيتا ةعاسلا نإ :هل هللا لاق مالسلا هيلع ىسومو *«نيدلا موي

 هاوه عبتاو اهب نمؤي ال نم اهنع كندصي الف .ىعست اب سفن لك ىزجتل
 يفو ةنسح ايندلا هذه ف انل بتكاو## : هئاعد 2 ىسوم لاقو * ىدرتف

 . #كيلإ انده انإ ةرخآلا

 اذه مهترذنأ مهلسر نأ نورقي رانلا اولخدأ اذإ رافكلا نأ هللا ربخأ دقو

llروت سا لأ  

 .(نيرفاكلا
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 هللا تاولص ًاعيمج مهيلع مهمتاخ هب رذنأ اب اورذنأ لسرلا عيمجف
 يف خفن اذإ مهروبق نم نوموقي ىتوملا نأ ىلاعت هللا ربخأ دقو «همالسو
 مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفن مث# :ىلاعت لاق ءةثلاثلا ةخفنلا روصلا

 مر ىلإ ثادجألا نم مه اذإف روصلا يف خفنو# : ىلاعت لاقو 4نورظني
 . © نولسني

 يف هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يبلعثلا ريسفت يفو : ينيرافسلا لاق

 اهيلع لزنيف ضرألا ىلع ًارطم لسري هللا نأ» :اعوفرم رمزلا ةروس ريسفت

 نأ داسجألا ىلاعت هللا رمأيف اعارذ رشع نتا مهقوف نوكي ىتح اموي نيعبرأ

 : ىلاعت هللا لاق تناك امك مهداسجأ تلماكت اذإف «لقبلا تابنك تبنت

 مث «ليئارزعو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج ىبحيل «شرعلا ةلمح ىبحيل
 ا هيف ىلع هعضيف روصلا ذخأيف ليفارسإ ىلاعت هللا رمأي

 مث اعيمج اهضبقيف «ةملظ ىرخألاو ارون نيينمؤملا حاودأ جهوتت اهم ىتؤيف
 اهنأك اهلك حاورألا جرختف ثعبلا ةخفن خفني نأ هرمأي مث ,روصلا يف اهيقلي
 يلالجو يتزعو : ىلا هللا لوقي مث ضرألاو ءايسلا نيب ام تألم دق لحل

 يشم يشت مث ميشايخلا نم حاورألا لخدتف اهدسج ىلإ حور لك نعجرتل
 هنع قشنت نم لوأ انأف ءاعارس امنع ضرألا قشنت مث «غيدللا يف مسلا

 .نولسنت مكبر ىلإ اهنم نوجرختف «ضرألا

 ءامسلا نم لزني» : هنع هللا يضر ةريره يأ ثيدح نم ناخيشلا جرخأو

 مْيَظُع الإ ىلبي الإ ءيش ناسنإلا نم سيلو «لقبلا تبني امك نوتبنيف «ءام
 تاياور يفو .(ةمايقلا موي قلخلا بكري هنم بنذلا بجع وهو دحاو

 موي قلخلا تكريم ادن ضرألا هلكأت ال (ظع ناسنإلا يف نإ» : ملسم

 لاق ««بنذلا بجع» :لاق .؟هللا لوسراي وه مظع يأ : اولاق «ةمايقلا

 .بلصلا لفسأ يف نوكي يذلا ديدحلا مظعلا وه بنذلا بُجُّعو : ءاملعلا
 .ناسنإلا مسج تبني هنم لدرخلا ةبح لثم هنأ ثيدحلا يف ءاج دقو

 اوركناف توملا دعب ىرخأ ةايح يف سانلا ةداعإ نوكرشملا دعبتسا دقو
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 ةلاحم ال نئاك هنأو هعوقو ىلع هب مسقي نأ هيبن هللا رمأف ءروشنلاو ثعبلا
 ملاع مكنيتأتل يبرو ىلب لق ةعاسلا انيتأت ال اورفك نيذلا لاقو# : ىلاعت لاقف

 متنأ امو قحل هنإ يبرو يإ لقوه قحأ كنوئبنتسيو# : ىلاعت لاقو *بيغلا

 يبرو ىلب لق اوثعبي نل نأ اورفك نيذلا معز# : ىلاعت لاقو *نيزجعمب

 . «ريسي هللا ىلع كلذو متلمع اهب نؤبنتل مث نئعبتل
 «رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا# :لاقف كلذ بارتقا نع ربخأو

 ثعبلاب نيبذكملا مذو #2 نوضرعم ةلفغ يف مهو ماسح سانلل برتقا#

 نيذلا نإ الأ نيدتهم اوناك امو هللا ءاقلب اوبذك نيذلا رسخ دق# :لاقف

 ىلع ةمايقلا موي مهرشحنو# . #ديعب لالض يفل ةعاسلا يف نوراي

 كلذ . E رس ا صو أى بو ًايمع مههوجو
 ًافلخ نوكوعبمل انتآ اتافرو افاظع انك اذا اولاقو انتابأب اورفك مهنأب مهؤازج
 قلخي نأ ىلع رداق ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا نأ اوري مل وأ ادد

 :لاقو «اروفك الإ نوملاظلا ىبأف هيف بير ال الجأ 0 مهلثم
 مهيلع هللا درف (اديدج ًاقلخ نوثوعبمل انئأ ًاتافرو ًاماظع انك اذكأ اولاقو#

 مكرودص يف ربكي ام ًاقلخ و أ ءاديدح وأ ةراجح اونوك لقإ» :هلوقب

 مهسوؤر كيلإ نوضغنيسف ةرم لوأ مكرطف يذلا لق انديعي نم نولوقيسف

 هدمحب نوبيجتستف مكوعدي موي ءابيرق نوكي نأ ىسع لقوه ىتم نولوقيو
 0 هذه ىلع ةيواحطلا حراش لاق .#اليلق الإ متثبل نإ نونظتو

 مهنإف «ليصفتلا ىلع لاؤس لك نع هب اوبيجأ ام لمأتف :ةميركلا

 TE اتافرو ًاماظع انك اذئأ» : الوأ

 الهف مكل بر الو مكل قلاخ ال هنأ نومعزت متنك نإ : لاؤسلا اذه باوج

 نم مكرودص يف ربكأ وه امو ديدحلاو ةراجحلاك توملا هينفي ال ًاقلخ متنك

 يذلا امف ءاقبلا لبقت ال يتلا ةفصلا هذه ىلع انقلخ انك : مقلق نإف ؟كلذ
 0 ءاديدج ًاقلخ _ نيبو مكئشنمو مكقلاخ نيب لوحي

 نأ لع وداق هنإف یم كا الخوا اديدح وأ ةراجح تک را ةوهورخا
 تح



 فرضتلا لع ر دش نمو: لاح ىلإ لاخ نم اهلقتيو: تار لو مکي
 ايف هزرجعي يذلا اف ةلاحإلاو ءانفإلاب اهتبالصو اهتدش 0 ماسجألا هذه ٤

 ملف «ةرم لوأ مكرطف يذلا لق# :هلوقب مهباجأف تلاحتساو انموسج

 مهوق وهو عطقنملا للعت هب نوللعتي رخآ لاؤس ىلإ اولقتنا ةجحلا متذخأ
 . «ابيرق نوكي نأ ىسع لقإ» : هلوقب مهباجأف وه ىتمإو
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 ةمايقلا موي نوكي امب ناميإلا

 دئادشو « ةيمظع ًالاوهأ فوقولا ِمْوَيِل نأ ملعاو : ينيرافسلا مامإلا لاق
 تباث قح وهو «دالوألا بيشتو ‹«عضارملا لهذتو ,دابكألا بيذت « ةميسج

 . ةمايقلا موي وهو « عامجإلا هيلع دقعناو ةنسلاو باتكلا يف درو

 سانلا نوكل : ليق «ةمايقلا مويب مويلا كلذ ةيمست يف فلتخا دقو

 «اعارس ثادجألا نم نوجرخي موي» :ىلاعت لاق مهروبق نم نوموقي
 برل سانلا مايقل : ليقو .هيف اهوحنو فوقولاو رشحملا رومأ دوجول : ليقو
 : اعوفرم نع هللا يضر رمع نبا نع هحيحص يف ملسم ىور اک «نيملاعلا
 فصن ىلإ RS نا نيم اعلا برل سانلا موقي مويو#
 يف نابح نباو ىلعي وبأو دمحأ مامإلا ىورو :لاق نأ ىلإ . . . «هينذأ

 لیا کد در عفا يسر یادو نأ نع دش

 يبنلا لاقف « مويلا اذه لوطأ ام ليقف «ةنس فلأ نيسمح هرادقم ناك اموي»

 فخأ هيلع نوكي ىتح نمؤملا ىلع فذخيل هنإ هديب يسفن يذلاو» : هك
 هيف حورلاو ةكئالملا مايقل ةمايقلا موي يمس اهنإ : ليقو «ةبوتكم ةالص نم
 :لاق نأ ىلإ . . .«افص ةكئالملاو حورلا موقي مويإ» : ىلاعت لاق ءافص
 موي سانلا قرعي» :اعوفرم هنع هللا يضر ةريره يأ نع ناخيشلا جرخأو

 خلبي ىتح عيمحلبو «ءاعارذ نيعبس ضرألا ا ىتح ةمايقلا

 نع ملسم جرخأف (اماع نيعبس)» : حيحصلا ظافلأ ضعب يفو «مہاذا

 موي ناك اذإ» :لوقي ي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر دادقملا

 لاق «نيليم وأ ليم ردق نوكت ىتح دابعلا نم سمشلا تيندأ ةمايقلا

 ىلإ هذخأي نم مهنم , مهلاعأ ردقك قرعلا يف نونوكيف . سمشلا مهرهصتف
 . «اماجلإ همجلي نم مهنمو «هيوقح ىلإ هذخأي نم مهنمو «هيبقع
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 :اهنم ةيمظع ًارومأ فقوملا اذه يف سانلا هجاويو

 :باسحلا-١

 مهلامعأ ىلع ءازجلا ريداقم قئالخلا هناحبس هللا فيرعت وه : باسحلا
 اب مهئبنيف اعيمج هللا مهٹعبي مويا» : ىلاعت لاق «هوسن دق اب مهايإ هريكذتو
 ةريغص رداغي ال باتكلا اذه ام انتليواي اولاق] ,(هوسنو هللا هاصحأ اولمع
 «ادحأ كبر ملظي الو ًارضاح اولمع ام اودجوو اهاصحأ الإ ةريبك الو

 . (هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو .هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمفإ»

 «ماظلا نم مولظملل صتقيف دابعلا نيب صاصقلا ءارجإ باسحلا نمو
 هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا ننسو ملسم حيحص يف اك

 ءاحلجلا ةاشلل داقي ىتح ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل» :لاق هلك

 . «ءانرقلا ةاشلا نم

 لاق .ريسيلا باسحلا هنمو ,ريسعلا باسحلا هنمف «توافتم باسحلاو

 نمؤملا هدبعب ولخيو قلخلا ىلاعت هللا بساحي :ةيميت نبا مالسإلا خيش
 نوبساحي الف رافكلا امأو «ةنسلاو باتكلا يف كلذ فصو (ى هبونذب هررقيو

 دعت نكلو .مهل تانسح ال مهنإف «هتائيسو هتانسح نزوت نم ةبساحم
 ىهتنا .اهب نوررقيو اهيلع نوفقويف « ىصحتو مهلامعأ

 يف سانلا نيب ئضقي ام لوأو «هتالص دبعلا هنع بساحي ام لوأو
 مكاشناو دواد وباو هنسحو يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا يف اك ءءامدلا

 ام لوأ :لاق هنأ ايب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هححصو

 اورظنا :هتكئالمل ىلاعت هللا لوقي .ةالصلا ةمايقلا 3 دبعلا هب بساحي

 ناك نإو «ةمات هل تبتك ةمات تناك نإف ءاهصقن مأ اهمتأ يدبع ةالصل
 ا : هللا لاق ائيش اهنم صقن
 جرخأو «كلذ ىلع لامعألا ذخؤت مث .هعوطت نم هتضيرف يدبعل اومتأ : لاق

 ام لوأ»: لاق هنأ 2 يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يئاسنلا

 4 . (هتالص دبعلا هيلع بساح



 : فئاحصلا ءاطعإ ۲

 لك هلعف ام اهيف اوصحأو ةكئالملا اهتبتك ىتلا بتكلا ىه : فئاحصلا

 ناسنإ لكو# : ىلاعت لاق ةيلعفلاو ةيلوقلا لامعألا نم ايندلا ةايحلا يف ناسنإ
 كباتك أرقا ءاروشنم هاقلي ًاباتك ةمايقلا موي هل جرخنو هقنع يف هرئاط هانمزلأ
 .هلمع : هرئاط : ءاملعلا لاق ,#«ابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك

 لاق .هلامشب هباتك ىطعي نم مهنمو «هنيميب هباتك ىطعي نم مهنمو
 : هلوق ىلإ # هيباتك اوءرقا مؤاه لوقيف هنيميب هباتك يتوأ نم امأف# :ىلاعت

 امأو# : هناحبس لاق مث . 4ةيلاخلا مايألا يف متفلسأ اهب ائينه اوبرشاو اولك#

 .هولغف هوذخو» : هلوق ىلإ  هیباتک توأ مل ينتيلاي لوقيف هلامشب هباتك يتوأ نم

 . «هولص ميحجلا مث
 : لامعألا نزو 8

 قحلا ذئموي نزولاو# : ىلاعت لاق «لامعألا نزو مويلا اذه يف نوكي امم

 نيذلا كئلوأف هنيزاوم تفخ نمو .نوحلفملا مه كئلوأف هنيزاوم تلقث نمف
 نيزاوملا عضنو# : ىلاعت لاقو .«نوملظي انتاياب اوناك |ب مهسفنأ اورسخ
 انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك نإو ائيش سفن ملظت الف ةمايقلا مويل طسقلا

 . ناتفكو ناسل هل يقيقح نازيمب نزوت لامعألاف *نيبساح انب ىفكو اهم

 «لامعألا هب نزوي ام وه نازيملا : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نمف# : ىلاعت هلوق لثم ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد (ى «لدعلا ريغ وهو
 قاس مث « ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو# : هلوقو .4هنيزاوم تلقث

 نيبي امت هلاثمأو اذهو :لاق مث . . .لامعألا نزو اهيف يتلا ثيداحألا ضعب

 تائيسلا ىلع تانسحلا ناحجر اهم نيبي نيزاومب نزوت لامعألا نأ

 .لدعلا نيبتي هب امم وهف .سكعلابو

 نيزاوملا كلت ةيفيك امأو ءايندلا نيزاومك .لدعلا :نزولاب دوصقملاو
 . ىهتنا . بيغلا نم هب انربخأ ام رئاس ةيفيك ةلزنمب وهف
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 هيلع رورملاو طارصلا - ؛

 نتم ىلع دودمم رسج وهو طارصلا ىلع رورملا ةمايقلا موي يف نوكي امنو
 قدأو هو , مهلامعأ ردق ىلع هيلع سانلا رمي .نورخأآلاو نولوألا هدري منهج

 فطخم بيلالك هيلع .رمجلا نم ةرارح دشأو فيسلا نم دحأو رعشلا نم

 رمي نم مهنمف , مهلاعأ ردق ىلع هيلع سانلا رمي .هفطخب ترمأ نم

 نم مهنمو «داوحلا سرفلاك رمي نم مهنمو « حيرلاك رمي نم مهنمو .قربلاك
 ءافحز تجري نم 0 4 ينمي 5 مهو «لكارا د

 نكل 22000 تابثإ لع ةملكلا ت تقفتا ا لاق
 نم دحأ منهج نتم ىلع ًادودمم ًارسج هنوك نم هرهاظ ىلع هنوتبثي قحلا لهأ

 يلزتعملا رابجلادبع ىضاقلا رهاظلا اذه ركنأو .رعشلا نم قدأو فيسلا
 الو بيذعت هيفف نكمأ نإو «هروبع نكمي ال هنأ مهنم اعز هعابتأ نم ريثكو

 راشملا ةنحلا قيرط دارملا (نإو «ةمايقلا موي ءاحلصلاو نينمؤملا ىلع باذع
 هلوقب هيلإ راشملا رانلا قيرطو مهاب حاصيو مهيدهيس## : ىلاعت هلوقب هيلإ

 اذه لكو ءا ذخاؤيو اهنع لأسيل ةئيدرلا لامعألاو تاحابملاو ةحضاولا
 ىلع روبعلا 0 .اهقئاقح نإ صوصنلا در بوجول .تافارخو لطاب

 هيف فوقولا وأ ءاوهلا يف ناريطلا وأ ءاملا ىلع يثملا نم بجعأب طارصلا
 . كلذل ةحلاص ةردقلا نأب ةو لع الا رفح لاوس قرع تاجا كفو

a 

 نول ةباحصلا .نودشارلا ةعبرأل ءافلخلا مہم ف

 ىهتنا . نیعمج نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر مهريغو .
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 يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم امهريغو ناخيشلا جرخأو

 نم ضيبأ هؤام رهش ةريسم يضوح» : لكي هللا لوسر لاق :لاق نع هللا
 أمظي ال هنم برش نم ءاسلا موجنك هنازيكو كسملا نم بيطأ هحيرو نبللا

 . «ادبآ

 ىفغأ : لو خلا ينفر كلاعب سلا رع حسم ل ماطم يورو

 افنا يلع تلزنأ هنإ) :لاقف امستبم هسأر عفر مث .ةءافغإ اک هللا لوسر

 ىتح «#رثوكلا كانيطعأ $j ميحرلا نمحرلا هللا مسبإ) :أارقف «ةروس

 ره) : لاق «ملعأ هلوسرو هللا : اولاق ؟«رثوكلا ام نوردت له» : لاق اهمتخ

 هتينا «ةمايقلا موي يتمأ هيلع درت «ريثك ريخ هيلع ةنجلا يف يبر هيناطعأ رهن

 : لاقيف « ىتمأ نم هنإ براي :لوقأف .مهنم دبعلا جلتخي «بكاوكلا ددع

 ا يل ا ال

 ياد فتا o ا هاضري ال

 فالتخا ىلع ةلزتعملاو ضفاورلاو جراوخلاك «نيملسملا ةعامج فلاخ

 ملظلاو روجلا ٤ نوفرسملا ةملظلا اذكو .نولدبم مهلك ءالؤهف ١ مهقرف

 نوفختسملا بونذلا رئابكب نونلعملاو .هلهأ لالذإو قحلا سمطو
 مث «لاح يف نوكي لق درطلا مث , عدبلاو غيزلا لهأ ةعامحو «يصاعملاب

 ةرفغما دعب نوبرقي
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 : ةعافشلا - 5

 : ليقو .ريغلل ريخلا لاؤس :ًافرعو «بلطلاو ةليسولا :ةغل :ةعافشلا
 لاؤس ىلإ هلاؤس مض عفاشلا نأكف «رتولا دض وه يذلا عفشلا نم يه

 .هل عوفشملا

 فني



 ىلاعت هللا نذإب نوكت نأ : ىهو ءاهطورش تققحت اذإ قح ةعافشلاو

 ينغت ال تاومسلا يف كلم نم مكو# : ىلاعت لاق «هل عوفشملا نع هاضرو

 ةيآلا هذه ىفف «# ىضريو ءاشي نمل هللا نذأي نأ دعب نم الإ ائيش مهتعافش
 : نيطرشب الإ عفنت ال ةعافشلا نأ ةميركلا

 هلل لق# هناحبس هكلم ةعافشلا نأل ؛ عفشي نأ عفاشلل هللا نذإ : لوألا

 . «اعيمح ةعافشلا

 كرشملا نأل ؛ديحوتلا لهأ نم نوكي نأب .هيف عوفشملا نع هاضر : يناثلا

 «تابرقلا عاونأب مهيلإ نوبرقتيو تاومألا نم ةعافشلا نوبلطي

 مأ# :ىلاعت لاقو .هللا دنع انؤاعفش ءالؤه نولوقيو مهعفني
 الو ائيش نوكلمي ال اوناك ولوأ لق ءاعفش هللا نود نم اوذحمنلا

 دقو * ضرألاو تاومسلا كلم هل اعيمج ةعافشلا هلل لق .نولقعي

 . هيف هل هللا نذأ نمل عفشيف ةعافشلا ةي انيبن ىطعأ

 نأ دعب مهنيب ىضقي ىتح فقوملا لهأ يف عفشيف : ىلوألا ةعافشلا امأ

 ىسيعو ىسومو ميهاربإو حونو مدا -ءايبنألا عجارتت
 . هيلإ يهتنت ىتح ةعافشلا -ميرم نبا

 ناتاهو ةنجلا اولخدي نأ ةنجلا لهأ يف ہفشيف : ةيناثلا ةعافشلا امأو

 .هل ناتصاخ ناتعافشلا

 رئاسلو هل ةعافشلا هذهو رانلا قحتسا نميف عفشيف : ةثلاثلا ةعافشلا امأو

 قحتسا نميف عفشيف « مهريغو نيقيدصلاو نييبنلا
 جرخي نأ اهلخد نميف عفشيو ءاهلخدي ال نأ رانلا
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 نم بونذلا لهأل هتعافش امأو : هللا همحر لاقو «اهنم

 مهل نيعباتلاو ةباحصلا نيب اهيلع قفتمف هتمأ
 « مهريغو ةعبرألا نيملتسملا ةت رئاسو ناسحاب

 ةلزتعملاو جراوخلا نم عدبلا لهأ نم ريثك اهركنأو
 اهنم جرخي ال رانلا لخدي نم :ءالؤه لاقو «ةيديزلاو
 نم الإ مث ام ءالؤه دنعو ءاهريغ الو ةعافشب ال
 الف رانلا لخدي نمو «رانلا لخدي الف ةنحلا لخدي

 صخشلا 5 مهدنع عمتجي الو «ةنحلا لحدي

 جتحاو :لاق نأ ىلإ . . .باقعو باوث دحاولا

 اموي اوقتاو# : ىلاعت هلوقب ةعافشلل نوركنملا ءالؤه

 ةعافش اهنم لبقي الو ائيش سفن نع سفن يزجت ال

EYانك لقي الرع : ةلزقيو  
 ياي نأ لبق نم# : هلوقبو *ةعافش اهعفنت الو لدع

 اف :هلوقبو 4 عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظلل
 . «نيعفاشلا ةعافش مهعفنت

 : نائيش هب داري اذه نأ : ةنسلا لهأ باوجو

 اولاق .رقس يف مككلسام# : ىلاعت لاق امك نيكرشملا عفنت ال اهنأ : امهدحأ

 يناثلاو

 مهعفنت اف .نيقيلا اناتأ ىتح .نيدلا مويب بذكن انكو .نيضئاخلا

 مهنأل ؛نيعفاشلا ةعافش مهعفنت ال ءالؤهف «نيعفاشلا ةعافش

 نم مهہاش نمو كرشلا لهأ اهتبثي ىتلا ةعافشلا كلذب داري هنأ :
 قلخلل نأ نونظي نيذلا نيملسملاو باتكلا لهأ نم عدبلا لهأ
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 سانلا عفشي اك «هنذإ ريغب هدنع اوعفشي نأ ردقلا نم هللا دنع

 . ضعب دنع مهضعب يف

 : رانلاو ةنحلا

 ةنجلاف .رانلاو ةنجلا : ناينفت ال ناتللا ناتميظعلا نارادلا ةمايقلا موي يفو
 نإو .ميعن يفل راربألا نإ : ىلاعت لاق .نيرفاكلا راد رانلاو .نيقتملا راد

 كلذ ريغو *نيرفاكلل تدعأ# :رانلا يف لاقو #نيقتملل تدعأ# : ةنجلا
 وه اى .ناينفت ال ناتيقاب اأو نآلا امهدوجو ىلع نكت يتلا صوصنلا نم

 . ةعاجلاو ةنسلا لهأ بهذم

 باوثلا عنمي ال ىلاعت هللا نأ ملعي نأ يغبني ام : ةيواحطلا حراش لاق

 دعب الإ ًادحأ بقاعي ال كلذكو «(مضه الو |لظ فاخي الف نمؤم وهو
 e و es هللا ا

 عنم ال لا ا

 E BS 0 تت م لامعألاو
 .رانلا
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 سداسلا لصألا

 ردفلاو ءاضقلاب ناميإلا

 نم هانمضت ابو ا ناميإلا بوجوو «ردقلاو ءاضقلا تابثإ نأ كش ال
 هتكئالمو هللاب نمت : نأ نایإلا» : : هع يبنلا لاق اى .ناهيإلا ناكرأ مظعأ

 ءيش لك انإ# : ىلاعت لاقو «هرشو هريخ ردقلابو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو

 . «ردقب هانقلخ

 قلعت :انه دارملاو «هرادقمب تطحأ اذإ ءىشلا تردق ردصم :ردقلاو

 دقو الإ ءيش ثدحي الف ءاهدوجو لبق الزأ اه هتدارإو تانئاكلاب هللا ملع

 . هدارأو هردقو هللا هملع

 . هرشو هريخ ردقلاب نايإلا وه : ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمو

 : تاجرد عبرأ نمضتي ردقلاب نایإلاو

 هملع كلذ نمو «هدوجو لبق ءيش لكب يلزألا هللا ملعب نايإلا : ىلوألا

 .اهولمعي نأ لبق دابعلا لامعأب
 . ظوفحملا حوللا يف كلذ بتك هللا نأب نايإلا : ةيناثلا
 . هيلع ةماتلا هتردقو ثداح لكل ةلماشلا هللا ةئيشمب ناميإلا : ةثلاثلا
 هاوس امو هدحو قلاخلا هنأو تاقولخملا لكل هللا داجيإب نايإلا : ةعبارلا

 . قولخم

 ام ملعي هللا نأ ملعت ملأ : ىلاعت هلوق : ةيناثلاو ىلوألا ةبترملا ةلدأ نمو

 . (ريسي هللا ىلع كلذ نإ باتك يف كلذ نإ ضرألاو ءامسلا يف

 بر هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو# : ىلاعت هلوق ةثلاثلا ةبترملا ةلدأ نمو

 .«ديري ام لعفي هللا نإ# : ىلاعت هلوقو *نيملاعلا

 ولا



 هلوقو ءىش لك قلاخ هللا# : ىلاعت هلوق : ةعبارلا ةبترملا ةلدأ نمو
 ۰ .(ميلعلا قالخلا وهوإط : ىلاعت

 : ناعون ريدقتلاو

 دقف «ظوفحملا حوللا يف بوتكملا وهو نئاك لكل لماش ماع ريدقت )١(
 ثيدحلا يف امك «ةعاسلا موقت نأ ىلإ ءيش لك ريداقم هيف هللا بتك
 هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نع هننس يف دواد وبأ هاور يذلا

 لاق ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :لوقي يب هللا لوسر تعمس :لاق
 ىتح ءىش لك ريداقم بتكا :لاق .؟بتكأ امو :لاق .بتكا هل
 . تاقولخملا عيمج معي ريدقتلا اذهو .«ةعاسلا موقت

 : عاونأ وهو ماعلا ريدقتلل لصفم ريدقتو (۲)
 ام نأش يف دوعسم نبا ثيدح يف اك .يرمعلا ريدقتلا : لوألا عونلا

 هقزرو هلجأ : ةباتك نم همأ نطب يف وهو نينجلا ىلع بتكي
 . هتداعس وأ هتواقشو هلمعو

 ماعلا عئاقو نم ردقلا ةليل يف ردقي ام وهو يلوحلا ريدقتلا : يناثلا عونلا
 . « ميكح رمأ لك قرفي اهيفإ# :ىلاعت لاق اک

 ةايح نم «مويلا ثداوح نم ردقي ام وهو يمويلا ريدقتلا : ثلاثلا عونلا

 موي لك : ىلاعت هلوق يف اك «كلذ ريغ ىلإ لذو زعو تومو

 اهنم ائیش دحج نمف . هليصافتو ماعلا ردقلاب ناهيإلا نم ملسملل دبالو
 «ناويإلا ناكرأ نم انكر دحج دقف ردقلاب نمؤي مل نمو «ردقلاب انمؤم نكي مل
 ىلع راكنإلا اذه يف مهو .ردقلا ركنت يتلا ةلاضلا ةيردقلا ةقرفلا هيلع اك
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 يف قبسي مل فنأتسم يأ ؛ فنأ رمألاف ,هيصعي نمم هعيطي نم ملعي ال وهو

 . تداك وأ تضرقنا دق ةقرفلا هذهو «هريدقتو هللا ملع

 ,ردقلا يف دابعلا لاعفأ لوخد يفنت اهنكلو .ملعلاب رقت : ةيناثلا ةقرفلا

 بهذم اذهو اهدري ملو هللا اهقلخي مل ءالالقتسا مه ةقولخ اأ معزتو

 هتردق دبعلا اوبلس ىتح ردقلا تابثإ يف تلغ ةفئاط مهتلباقو «ةلزتعملا

 الكو .ةيريجلاب اومس كلذلو .هلعف ىلع رج دبعلا نإ :اولاقو .هرايتخاو

 :اهنم «ةريثك ةلدأل ؛ لطاب نيبهذملا

 هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو .ميقتسي نأ مكنم ءاش نمله : ىلاعت هلوق

 ىلع دري *«ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل# ىلاعت هلوق نأل ؛«نيملاعلا بر

 ةئيشم ال نوروبجم مهنإ نولوقي مهو « ةئيشم دابعلل تبثأ هللا نأل ؛ ةيربجلا
 درلا هيف «نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو# :ىلاعت هلوقو محل

 فقوت ريغ نم لعفلا داجيإب ةلقتسم دبعلا ةئيشم نأب نيلئاقلا ةيردقلا ىلع

 هتئيشم ىلع دبعلا ةئيشم قلع هللا نأل ؛ لطاب لوق اذهو « هللا ةئيشم ىلع

 ةيضقلا هذه يف ةعاجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه اذهو ءاهب اهطبرو هناحبس
 .ةالغلا ةيربحلا طارفإ اوطرفي ملو ءةافنلا ةيردقلا طيرفت اوطَرْمُي ملف

 رفكلاو يصاعملاو تاعاطلا عاونأ عيمج نأ :اهتمئأو ةمألا فلس بهذمف

 هلل ةقولخم دابعلا لاعفأف ءهاوس قلاخ ال هردقو هللا ءاضقب عقاو داسفلاو

 رداق وه لب هلاعفأ ىلع روبجم ريغ دبعلاو ءاهحيبقو امسح اهرشو اهريخ
 . اه لعافو ءامل دصاقو ءاهيلع

 تاعاطلاو لاوقألاو لامعألا : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هتردقو هتئيشمب ةلصاحو دبعلاب ةمئاق اهنأ ىنعمب «دبعلا نم يه يصاعملاو

 ىنعمب هللا نم يهو « هيلع اهمكح دوعي يذلا اهب كرحتملاو اهب فصتملا وهو
 تاببسملا قلخي امك ءاضكو هل ليغ اهل حيوحملاب ةمئاق اهقلخ هنأ

 هتردقب ةعقاو .هب ةمئاق ةفص دبعلا نمو .هل ةقولخ هللا نم يهف اسايشأب

 ففي



 «ضرألا نم عرزلا اذهو ةرجشلا نم ةرمثلا هذه انلق اذإ اك .هبسكو
 (هنيب نكي مل ءاهنم هقلخ هنأ ىنعمب .هللا نمو اهنم ثدح هنأ ىنعمب
 . ىهتنا . ضقانت

 ةنسلا لهأ ىققحمو فلسلا لهأ بهذم نأ لصاحلاو : ينيرافسلا لاقو

 ةقيقح هلعفل لعاف دبعلا نأو .هلعفو هتدارإو دبعلا ةردق قلخ ىلاعت هللا نأ
 امو# : یلاعت لاق هل اثدحم هل العاف هلعج هناحبس هللاو «هلعفل ثدحو
 الإ نوكت ال اهنأ ريخأو دبعلا ةئيشم تبثأف .« هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت
 اهنأو .دبعلا ةئيشم تابثإ يف ةنسلا لهأ لوق حيرص اذهو « هللا ةئيشمب
 ىطعأ هللا نأ اذه ديؤي امم نإ :لوقأو « ىهتنا . هللا ةئيشمب الإ نوكت ال
 هيف ترفوت اذإ الإ هيلع وأ هل هلعف بستحي الو ارايتخاو ةردقو القع ناسنإلا

 . ىوقلا ا

 لاوقألا نم مهنم ردصي امل رابتعا ال هركملا وأ زجاعلا وأ هوتعملاو نونجملاف
 لقتسم الو ريجمب سيل هنأ ىلع لدي امم ءاهيلع نوذخاؤي الو لاعفألاو
 . ناعتسملا هللاو «هسفنب
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 ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا تا

 صخشلا ناميإ ةحص :ردقلاو ءاضقلاب نايإلا تارمث مظعأ نم نإ

 ققحتي ال يتلا ةتسلا نايإلا ناكرأ نم كلذب ناهيإلا نأل ؛هناكرأ لماكتب

 ۰ . ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد اك اہ الإ

 مدعو هحايتراو بلقلا ةنينأمط :ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا تارمث نمو

 اذإ دبعلا نأل ؛ةايحلا قاشمل ناسنإلا ضرعتي امدنع ةايحلا هذه يف قلقلا

 : 8ك لوسرلا لوق رعشتساو هل دار الو هنم دب ال ردقم وهف هبيصي ام نأ ملع

 هنإف «كبيصيل نكي مل كأطخأ امو كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعاو»

 .ردقلاو ءاضقلاب نمؤي ال نم فالخب «هلاب نئمطيو هسفن نكست كلذ دنع

 لواحيو ةايحلاب مربتي ىتح قلقلا هجعزيو نازحألاو مومهلا هذخأت هنإف

 ارارف نورحتني نيذلا ةرثك نم دهاشم وه اک راحتنالاب ولو انم صالخلا
 ناكف «ردقلاو ءاضقلاب نونمؤي ال مهخأل ؛ ؛ مهلبقتسم نم امؤاشتو مهعقاو نم

 امم :ىلاعت هللا لاق دقو نانا ءوسل ةيمتح ةجيتن كلذ مهفرصت

 اهأربن نأ لبق نم باتك يف الإ مكسفنأ يف الو ضرألا يف ةبيصم نم باصأ

 هللاو مكاتا |ب اوحرفت الو مكتاف ام ىلع اوسأت اليكل .ريسي هللا ىلع كلذ نإ

 بئاصملا نم يرجي ام ردق هنأ هناحبس انريخأف .«روخف لاتخم لك بحي ال

 انلواح اهم هعوقو نم دب ال بوتكمو ردقم وهف «سفنألا ينو ضرألا يف
 عزجن الف نئمطن نأ لجأل كلذب انل هرابخإ نم ةمكحلا نأ نيب مث «هعفد

 «بقاوعلا انيسني احرف معنلا لوصح دنع حرفن الو «بئاصملا دنع فسأنو

 ركشلاو « هللا حور نم سأيلا مدعو بئاصملا دنع ريصلا انيلع بجاولا لب

 «نيتلاحلا ٤ هللاب نيطبترم نوكنو هللا ركم نم نمألا مدعو ءاخرلا دنع

 حرفلا اولعجا نكلو نزحيو حرفي وهو الإ دحأ سيل : هللا همحر ةمركع لاق

 .ًارعص نزحلاو ارکش
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 ةبلاحلاو رشلا نم ةيقاولا بابسألا ذختي ال دبعلا نأ اذه ىنعم سيلو

 ربكأ نم اذه .لاهجلا ضعب نظي اك ردقلاو ءاضقلا ىلع لكتي ريخلل
 «لامهإلاو لساكتلا نع اناهنو بابسألا ذاختاب انرمأ هللا نإف «لهجلاو طلغلا
 ؛ عزجن ال نأ انيلعف بولطملا سكع انل لصحو ببسلا انذختا اذإ نكلو
 : هلك ىبنلا لوقي اذهلو ءناكل هريغ ردق ولو .ردقملا ءاضقلا وه اذه نأل
 لقت الف ءىش كباصأ نإو نزجعت الو هللاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا»
 ول نإف لعف ءاش امو هللا ردق لق نكلو ءاذكو اذك ناكل اذك تلعف ينأول
 هسفن بساحي نأ اذه وا ىلعو و «ناطيشلا لمع حتفت

 امو# : ىلاعت لاق «هبونذ ببسب الإ ءيش هبيصي ال هنإف ةَءاظخآ ححصيو

 . 4 مكيديأ تبسك |بف ةبيصم نم مكباصأ

 تامزألا ةهجاوم دنع تابثلا :ردقلاو ءاضقلاب ناييإلا تارمث نمو

 هزيع الو تادحألا لال قدا نقر تلات بلقاس قاش لاما
 لاق امك «بلقتو ناحتماو ءالتبا راد ةايحلا هذه نأ ملعي هنأل ؛ريصاعألا

 لاقو «المع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحلاو توملا قلخ يذلا# :ىلاعت

 ولبنو نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا ملعن ىتح مكنولبنلو» :ىلاعت
 .  مكرابخأ

 مهنكل ,دئادشلاو نحملا نم هتباحص ىلعو ةي هللا لوسر ىلع ىرج مك
 امو رهاب حاجنب اهوزاتجا ىتح تباثلا مزعلاو قداصلا ناهيإلاب اهوهجاو
 نل لق# : ىلاعت هلوقل مهراعشتساو هردقو هللا ءاضقب مهناييإل الإ كاذ

 . # نونمؤملا لكوتيلف هللا لعو انالوم وه انل هللا تك ام الإ انبيصي

 بئاصملاو حنم ىلإ نحملا ليوحت :ردقلاو ءاضقلاب نايإلا تارمث نمو
 نمؤي نمو هللا نذإب الإ ةبيصم نم باصأ ام# :ىلاعت لاق اك ءرجأ ىلإ
 .  ميلع ءيش لكب هللاو هبلق دهي هللاب

 ىضريف هللا دنع نم اهنأ ملعيف ةبيصملا هبيصت لجرلا وه : ةمقلع لاق

 الك



 هللا ردق نم اهنأ ملعف ةبيصم هتباصأ نم :ةميركلا ةيآلا ىنعمو «ملسيو
 نم هتاف امنع هضوعو هبلق هللا ىده هللا ءاضقل ملستساو بستحاو ربصف

 وأ هنم ذخأ ناك ام هيلع هللا فلخي دقو ءًاقداص ًانيقيو هبلق يف ىده ايندلا

 لحد ال هردقو هللا ءاضق نم يه يتلا بئاصملا لوزن يف اذهو ف ا

 هللا قدسي ىف رصق تيع ب اهوون لف بمس هنأ ةيحاث نم اهدا افعل

 هأطخ ححصيو هردقو هللا ءاضقب نمؤي نأ هيلعف «هيبخ كرتو هرمأ لعفب هيلع

 ىلع ردقلاو ءاضقلاب نوجتحم امدنع ًاشحاف ًاطحخ نوط سانلا ضعبو
 نوبوتي الو انيلع ردقم اذه :نولوقيو . تابجاولل مهكرتو يصاعملل مهلعف

 انمرح الو انؤابآ الو انكرشأ ام هللا ءاش ول : نوكرشملا لاق (ک « مهيونذ نم
 اهب جتحي ال ردقلاو ءاضقلا نأل «ردقلاو ء ءاضقلل ءيس مهف اذهو «(ءيش نم

 «بئاصملا لوزن ىلع اهب جتحي امنإو «بئاعم او يصاعملا لعف ىلع

 لمعلل كرتو ةبوتلل كرت هنأل ؛ حيبق يصاعملا لعف ىلع اهب جاجتحإلاف
 ىلع لمحي هنأل ؛ نسح بئاصملا ىلع اهب جاجتحإلاو ءا رومأملا حلاصلا

 . باستحاللاو ريصلا

 لمعلا ىلإ ناسنإلا عفدي هنأ :ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا تارمث نمو

 بابي الو هداهج يف يضمي هللا ليبس يف دهاجملاف «ةماهشلاو ةوقلاو جاتنإلاو

 هنم عنمي الو رخؤي ال ءاج اذإ هنأو هنم دبال توملا نأ ملعي هنأل ؛توملا

 ‹ةديشم جورب يف متنك ولو توملا مككردي اونوكت |نيأ# دونج الو نوصح

 # مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل مكتويب يف متنك ول لق#
 يضمي ردقلاب نايإلا نم ةيوقلا تال ا ااا ل كادحمب

 . نيملسملاو مالسإلل ةوقلا رفوتتو ءادعألا ىلع رصنلا ققحتي ىتح هداهج يف

 نأ ملع اذإ نمؤملا نأل ؛ءارثلاو جاتنإلا رفوتي ردقلاب نايإلاب كلذكو

 ففي



 إو مهيلع دمتعي الو نيقولخملا باهي الو لكاوتي نل هنإف - هل هلل
aهيولطم هل وتوت, ذو ةنيكاي بكا اذإوا:  

SS 

 ا اه ت م م لع و ةقيزط و ف

 لكوتي نمو# : لوقي ثيح هللا قدصو هحلاصم ميظنتو عمتجملا نايك موقي

 . «اردق ءىش لكل هللا لعج دق هرمأ غلاب هللا نإ هبسح وهف هللا ىلع
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 ءاربلاو ءالولا

 ةديقعلا لوصأل رصتخملا نايبلا اذه نم انئاهتنا دعبو . . .اذه

 يلاوي نأ ةديقعلا هذهب نيدي ملسم لك ىلع بجي هنأ ىلإ ريشن ةيمالسإلا

 «مهيلاويو صالخإلاو ديحوتلا لهأ بحيف ءاهءادعأ يداعيو اهلهأ

 .هعم نيذلاو ميهاربإ ةلم نم كلذو «مهيداعيو كارشإلا لهأ ضغبيو

 مكل تناك دق# : ىلاعتو هناحبس لوقي ثيح ءمهب ءادتقالاب انرمأ نيذلا

 امو مكنم ؤاءرب انإ مهموقل اولاق ذإ هعم نيذلاو ميهاربإ يف ةنسح ةوسأ

 ادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو اننيب ادبو مكب انرفك هللا نود نم نودبعت

 لاق «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم نيد نم وهو «هدحو هللاب اوئمؤت ىتح

 مهضعب ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اأ اي : ىلاعت

 «نيملاظلا موقلا يدم ال هللا نإ مهنم هنإف مكنم 0 نمو ضعب ءايلوأ
 .اصوصخ باتكلا لهأ ةالاوم ميرحت ف هذهو

 اوذختت ال اونما نيذلا اهيأ اي :امومع رافكلا ةالاوم ميرحت يف لاقو

 ولو رافكلا ةالاوم نمؤملا ىلع هللا مرح دقل لب « 4 ءايلوأ مكودعو يودع

 اوذختت ال اونما نيذلا اهيأ اي : ىلاعت لاق ءابسن هيلإ سانلا برقأ نم اوناك

 مكنم مهوتي نمو نايإلا ىلع رفكلا اوبحتسا نإ ءايلوأ مکناوخإو مك ءابا

 مويلاو هللاب نونمؤي 0 دجت الؤظ :ىلاعت لاقو .«نوملاظلا مه 0
 مهناوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابا اوناك ولو هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا

 دقل ىتح «ميظعلا لصألا اذه سانلا نم ريثك لهج دقو « مهتريشع وأ

 نع لوقي ةيبرع ةعاذإ يف ةوعدلاو ملعلا ىلإ نيبستنملا ضعب تعمس
 . ةريطخ ةملك نم اهلايو ءانناوخإ مهن | :ىراصنلا

 دقف ةيمالسإلا ةديقعلا ءادعأ رافكلا ةالاوم مرح هناحبس هللا نأ اكو

 هللا مكيلو نإ : ىلاعت لاق «مهتبحو نينمؤملا ةالاوم هناحبس بجوأ
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 .نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا اونما نيذلاو هلوسرو
 لاقو .*«نوبلاغلا مه هللا بزح نإف اونما نيذلاو هلوسرو هللا لوتي نمو
 ي مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم# :ىلاعت

 . «هوخإ نونمؤملا |نإ#» : ىلاعت لاقو
 مهناطوأو مهباسنأ تدعابت نإو ةديقعلاو نيدلا يف ةوخإ نونمؤملاف

 انبر اونمآ نيذلل داغ انبولق يف لعجت الو ناهيإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو
 تدعابت امهم اهرخآ ىلإ ةقيلخلا لوأ نم نونمؤملاف ,#ميحر فوؤر كنإ

 وعديو مهوأب مهرخا يدتقي نوباحتم ةوخإ مهنامزأ تدتماو مهناطوأ ٠

 . ضعبل مهضعب ر رمغتسي دو ضعبل 2 مهضعب :

 : اهيلع لدت رهاظم ءاربلاو ءالوللو

 : رافكلا ةالاوم رهاظم نمف أ

 سبلملا يف مهب هبشتلا نأل ؛امهريغو مالكلاو سبلملا يف مهب هبشتلا - ١

 لاق اذهلو .هب هبشتملل هبشتملا ةبحم ىلع لدي امهريغو مالكلاو
 يف رافكلاب هبشتلا مرحيف .«مهنم وهف موقب هبشت نم» : ي يبنلا
 مهقالخأو مهتمّسو مهتادابعو مهتاداع نمو مهصئاصخ نم وه
 دنع الإ مهتغلب ةناطرلاو «براوشلا ةلاطإو .ىحللا قلحك

 . كلذ ريغو «برشلاو لكألاو «سابللا ةئيه يفو « ةجاحلا
 ' رارفلا لجأل نيملسملا دلب ىلإ اهنم لاقتنالا مدعو مهدالب يف ةماقإلا - ۲

 ؛ ملسملا ىلع ةبجاو ضرغلا اذهلو ىنعملا اذهب ةرجملا نأل ؛نيدلاب
 مرح انه نمو «نيرفاكلا ةالاوم ىلع لدت رفكلا دالب يف هتماقإ نأل
 : ىلاعت لاق ,ةرجملا ىلع ردقي ناك اذإ رافكلا نيب ملسملا ةماقإ هللا
 انك اولاق متنك ميف اولاق مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ#

1 



- : 

60 

 اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اولاق ضرألا يف نيفعضتسم

 لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ ءاريصم تءاسو منهج مهاوأم كئلوأف
 كئلوأف .اليبس نودتبي الو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو

 يف هللا رذعي ملف ,#اروفغ اوفع هللا ناكو مهنع وفعي نأ هللا ىسع

 «ةرجهلا نوعيطتسي ال نيذلا نيفعضتسملا الإ رافكلا دالب يف ةماقإلا
 رشنو هللا ىلإ ةوعدلاك ةينيد ةحلصم هتماقإ يف ناك نم كلذكو

 ةر ةا ن الإ لا اکا واق
 جالعلاك ةرورضلا دنع الإ مرغ رافكلا دالب ىلإ رفسلاو .سفنلا

 اهيلع لوصحلا نكمي ال يتلا ةعفانلا تاصصختلل ميلعتلاو ةراجتلاو

 بجو ةجاحلا تهتنا اذإو .ةجاحلا ردقب زوجيف مهيلإ رفسلاب الإ

 نأ 0 اذه زاوحل كلذك طرتشيو .نيملسملا دالب لإ ا

 نمارذح لا نطاوق غا د هاا اج ل رھ نکن

 ىلإ بجي وأ رفسلا زوجي كلذكو «مهدئاکمو ءادعألا نناشد

 . مالسإلا رشنو هللا ىلإ ةوعدلا لجأل ناك اذإ مهدالب

 نيملسملا ىلع مهترصانمو مهتناعإ :رافكلا ةالاوم رهاظم نمو
 «ةدرلا بابسأو مالسإلا ضقاون نم اذهو «مهنع بذلاو مهحدمو
 . كلذ نم هللاب ذوعن

 مهتيلوتو مهب ةقثلاو مهب ةناعتسالا :رافكلا ةالاوم رهاظم نمو
 لاق «نيراشتسمو ةناطب مهذاختاو نيملسملا رارسأ اهيف يتلا بصانملا

 ال مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونما نيذلا اأ اي :ىلاعت هللا
 e ءاضغبلا تدب دق متنع ام اودو الابخ مكنولأي

 ءالوأ متنأ اه .نولقعت متنك نإ تايآلا مكل انيب دق ربكأ مهرودص

 اذإو انما اولاق مكوقل اذإو هلك باتكلاب نونمؤتو مكنوبحي الو مهنوبحن

 ميلع هللا نإ مكظيغب اوتوم لق ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ
 كك



 اوحرفي ةئيس مكبصت نإو مهؤست ةنسح مكسسمت نإ .رودصلا تاذب
 . «اهب

 وحن هنونكي امو رافكلا لئاخد حرشت ةميركلا تايآلا هذهف
 هنوبحي امو ةنايخو ركم نم مهدض هنوربدي امم ضغب نم نيملسملا

 ia ا
 مهنم لينلاو مهم رارضإلل نوططخيف مهب نيملسملا ةقث ةقث

 : لاق هنع هللا يضر ىرعشألا ىسوم يبأ نع دمحأ مامإلا ىور

 كلتاق كلام :لاق «ينارصن بتاك يل : هنع هللا يضر رمعل تلق)
 دوهيلا اوذختت ال اونمأ نيذلا اأ اي :لوقي هللا تعمس امأ « هللا
 : لاق ؟افينح تذختا الأ .ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ىراصنلاو

 اهأ ذإ مهمركأ ال : لاق «هنید هلو هتباتك يل : ري

 2 «( هللا 2 دقو مهيندأ الو هللا مهذأ ذإ مهزع أ الو هللا
 نم لجر هعبتف ردب ىلإ ا يبنلا نأ : ملسمو دمحأ مامإلا
 بيصأو كعبتأ نأ تدرأ ينإ :لاقف ءةرحلا دنع هقحلف نيكرشملا
 نلف عجرا» :لاق ال :لاق «؟هلوسرو هللاب نمؤت» :لاق .كعم
 رافكلا ةيلوت ميرحت انل نيبتي صوصنلا هذه نمو . .«(كرشمب ةيعتسأ

 لاوحأ ىلع عالطالا نم اهتطساوب نونكمتي يتلا نيملسملا لامعأ
 ام اذه نمو . مهب ررضلا قاحلإب مهل نوديكيو «مهرارسأو نيملسملا

 دالب -نيملسملا دالب ىلإ رافكلا مادقتسا نم نامزلا اذه يف عقو

 يف نيبرمو نيمدختسمو نيقئاسو المع مهلعجو -نيفيرشلا نيمرحلا
 مدا يف نيملسملا عم مهطلخ وأ لئاوعلا عم مهطلخو تويبلا

 خيراتلا e , مهخيراتب خيرأتلا :رافكلا ةالاوم رهاظم نمو
 وه E , يداليملا خيراتلاك مهدايعأو مهسوقط نع ربعي يذلا
 نم هوعدتبا يذلاو «مالسلا هيلع حيسملا دلوم ىركذ نع -

 اذه لامعتساف «مالسلا هيلع حيسملا نيد نم وه سيلو مهسفنأ

 تملا



 و

 دارأ امل اذه بنجتلو «مهديعو مهراعش ءايحإ يف ةكراشم هيف خيراتلا

 يضر رمع دهع يف نيملسملل خيرات عضو مهنع هللا يضر ةباحصلا

 لدي ام لَك لوسرلا ةرجبم اوخرأو رافكلا خيراوت نع اولدع هنع هللا

 ا ی اع درع ىو ادعو رابكلا ةعلاع تزحو لع
 .ناعتسملا هللاو

 ف مهتدعاسم وأ مهدايعأ 5 مهتكراشم :رافكلا ةالاوم رهاظم نمو

 هلوق رسف دقو ءاهتماقإ روضح وأ اهتبسانمب مهتثنهت وأ اهتماقإ
 دابع تافص نمو يأ ديلا دودهشي ال  نيذلاوو» 0 هناحبس

 ةيندملا نم هيلع مه ب تناقل مهحدم نا ا نمو

 e لا 2 كرك مهتاراهمو عيدا احمل و

 ريخ 6 فزرو هيف مهنتفنل ايندلا ةايحلا ةرهز مم ا 3

 نم ةوقلا تابسأ نوذختي ال نيملسملا نأ كلذ ىنعم سيلو * ىقبأو

 هذهو #ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو# : ىلاعت لاق .بولطم كلذ

 لق# : ىلاعت لاق «نيملسملل لصألا يف يه ةينوكلا رارسألاو عفانملا
 يه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم

 0 لاقو ا وب اح ايندلا حا يف اونما قيال

 نوكي نأ بجاولاق هايج ضرالا ي يف ام مكل قلخ يذلا وهل
 الو ‹تاقاطلا هذهو عفانملا هذه لالغتسا ىلإ نيقابس نوملسملا

 عناصم مه نوكت نأ بجي ءاهيلع لوصحلا يف رافكلا نودجتسي

 . تاينقتو

 دومسي ثيحب ءمهئامسأب يمستلا :رافكلا ةالاوم رهاظم نمو
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 مهتاهمأو مهئابآ ء(مسأ نوكرتيو ةيبنجأ ءامسأب مهتانبو مهءانبأ
 يبنلا لاق دقو « مهعمتجم يف ةفورعملا ءاسألاو 00 مهدادجأو
 دقف ءامسألا رييغت ببسبو «نمحرلادبعو هللا دبع ءامسألا ريخ» : ةي
 ليجلا اذه نيب لاصفنإلا ببسي ام «ةبيرغ ء ءاسأ لمحي ليج دجو

 فرعت تناك يتلا رسألا نيب فراعتلا عطقيو ةقباسلا لايجألاو
 . ةصاخلا اهئاسأب

 مرح دقو «مهيلع محرتلاو مهل رافغتسالا :رافكلا ةالاوم رهاظم نمو ١-
 اورفغتسي نأ اونما نيذلاو يبنلل ناك امإ# : ىلاعت هلوقب كلذ هللا

 باحصأ مهنأ مهل نيبت ام دعب نم ىبرق يلوأ اوناك ولو نيكرشملل
 .هيلع مه ام حيحصتو مهبح نمضتي اذه نأل ؛ 4 ميحجلا

 : نينمؤملا ةالاوم رهاظم نمو - ب
 "او لاو :تاتكلا انيي دق نينموملا ةالاوم رهاظم

 ىه ةرجهلاو «نيرفاكلا دالب رجهو نيملسملا دالب ىلإ ةرجحلا ١
 .نيدلاب رارفلا لجأل نيملسملا دالب ىلإ رافكلا دالب نم لاقتنإلا
 عولط ىلإ ةيقابو ةبجاو ضرغلا اذه لجألو ىنعملا اذهب ا
 لك نم ليي يبنلا أربت دقو .ةعاسلا ماين دنع اخه نم نجلا
 دالب يف ةماقإلا ملسملا ىلع مرحتف .نيكرشملا رهظأ نيب ميقي ملسم
 ةحلصم هتماقإ يف ناك وأ ءاهنم ةرجحلا عيطتسي ال ناك اذإ الإ رافكلا
 مهافوت نيذلا نإ : ىلاعت لاق «مالسإإلا رشنو هللا ىلإ ةوعدلاك ةينيد

 يف نيفعضتسم انك اولاق متنك ميف اولاق مهسفنأ يملاظ ةكئالملا
 مهاوأم كئلوأف اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اولاق ضرألا
 نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ ءاريصم تءاسو منهج
 وفعي نأ هللا ىسع كئلوأف ءاليبس نودتبم الو ةليح نوعيطتسي ال
 . «اروفغ اوفع هللا ناكو مهنع
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 هيلإ نوجاتحي يف ناسللاو لاملاو سفنلاب مهتنواعمو نيملسملا ةرصانم - ۲

 ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاوإ» : ىلاعت لاق مهايندو مهغيد يف
 رصنلا مكيلعف نيدلا يف مكورصنتسا نإوإ» :ىلاعت لاقو «ضعب
 . #قاثيم مهنيبو مكنيب موق ىلع الإ

 يف نيملسملا لثم» : هك يبنلا لاق ‹ مهرورسب رورسلاو مهملأل ملأتلا 2

 وضع هنم یکتشا اذإ دحاولا دسحجلاك مهمحارتو مهفطاعتو مهداوت

 ةالصلا هيلع ًاضيأ لاقو «رهسلاو ىمحلاب دسجلا رئاس هل ىعادت
 نيب كبشو اضعب هضعب دشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» : مالسلاو
 . (ِةلَو هعباصأ

 ٤ - هلك لاق ءمهتعيدخو مهشغ مدعو مه ريخلا ةبحمو مهل حصنلا :
 ملسملا» :لاقو «هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال»

 رشلا نم ءىرمأ بسحب «هملسي الو هلذخي الو هرقحي ال ملسملا وخأ
 هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك .ملسملا هاخأ رقحي نأ

 الو اوربادت الو اوضغابت الو : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . «هضرعو

 (اناوخإ هللا دابع اونوكو «ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو اوشجانت .

 اأ ايإ» :ىلاعت لاق «مهبيعو مهصقنت مدعو مهريقوتو مهمارتحا - ه
 ءاسن الو مهغم ًاريخ اونوكي نأ ىسع موق نم موق رخسي ال اونمآ نيذلا

 اوزبانت الو مكسفنأ اوزملت الو نهنم اريخ نكي نأ ىسع ءاسن نم

 مه كئلوأف بتي مل نمو ناميإلا دعب قوسفلا مسالا سئب باقلألاب

 نظلا ضعب نإ نظلا نم اريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهمأ اي .نوملاظلا
 محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ اضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو مثإ

 . «ميحر باوت هللا نإ هللا اوقتاو 0

 لهأ فالخب «ءاخرلاو ةدشلاو رسيلاو رسعلا لاح يف مهعم نوكي نأ - 5

 نولختيو ءاخرلاو رسيلا ةلاح يف نينمؤملا عم نونوكي نيذلا قافنلا
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 ناك نإف مكب نوصبرتي نيذلا : ىلاعت لاق «ةدشلا لاح يف مهنع
 اولاق بيصن نيرفاكلل ناك نإو مكعم نكن ملأ اولاق هللا نم حتف مكل

 . # نينمؤملا نم مكعنمنو مكيلع ذوحتسن 1

 : يسدقلا ثيدحلا يفو «مهعم عامتجإلاو مهب ءاقتلإلا ةبحو مهترايز - ۷
 ًاخأ راز الجر نأ» :رخآ ثيدح يفو ««يف نيروازتملل يتبع تبجو»
 روزأ لاق ؟ديرت نيأ : هلأسف ءاكلم هتجردم ىلع هللا دصرأف هللا يف هل

 ريغ + لاف ار ةمعت نم هيلع كلل نه + لاق هلا ىف قل أخا
 ا( كبحأ دق هللا نأب كيلإ هللا لوسر ينإف :لاق « هللا يف هتببحأ ينأ
£ 2 

 . (هيف هتببحأ

 الو «مهموس ىلع موسي الو « مهعیب ىلع عيبي الف. مهقوقح مارتحا - ۸
 لاق «تاحابملا نم هيلإ اوقبس ال ضرعتي الو .مهتبطخ ىلع بطخي
 يفو «هتبطخ ىلع بطخمي الو .هيخأ عيب ىلع لجرلا عبيال» : كك
 . (هموس ىلع مسي الو» ةياور

 انيك ريا نشا سير ك ىلا لاق نك ياب ققرلا 23
 نوقز رتو نو رصنت له» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (انريغص محريو

 مہر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاو# : ىلاعت لاقو (مكئافعضب الإ

 ةايحلا ةنيز ديرت مهنع كانيع دعت الو ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب
 . «ايندلا

 كبل ريفغتساو» : لاعت لاق مه راقفتتنالاو مف ءاعدتلا ٠
 انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انيرإ» «(تانمؤلاو نينمؤمللو
 . «نامإلاب
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 لو نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكابي ال : ىلاعت هلوق امأو
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 نم مهجرخي ملو نيملسملا لتاقي ملف رافكلا نم هاذأ فك نم نأ :هانعمف

 يف هعم لدعلاو ناسحإلاب هتأفاكمب كلذ نولباقي نيملسملا نإف مهرايد
 اوطسقتو مهوربت# :لاق هللا نأل ؛ مهبولقب هنوبحي الو يويندلا لماعتلا

 نيدلاولا يف ىلاعت هلوق اذه ريظنو «مهنوبحتو مهنولاوت : لقي ملو 4
 ل ا و او : نيرفاكلا

 ءامسأ مأ تءاج دقو * يلإ بانأ نم ليبس عبتاو افورعم ايندلا يف (هبحاصو

 لاقف كلذ يف هي هل لوسر ءامسأ تنذأتساف ةرفاك يهو اهتلص بلطت اهيلإ

 مويلاو هللاب نونمؤي ا دجت الإ : ىلاعت هللا لاق دقو ««كمأ يلص» :اه

 ءةيآلا 4 مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا

 نسحو ةلصلا يف نألو ؛رخآ ءيش ةدوملاو «ءيش ةيويندلا ةأفاكملاو ةلصلاف
 ةدوملا فالخب «ةوعدلا لئاسو نم اههف «مالسإلا يف رفاكلل اعرق ةلماعملا

 كلذو هنع ىضرلاو هيلع وه ام ىلع رفاكلا رارقإ ىلع نالدي |ههف ةالاوملاو
 مالسإلا ىلإ هتوعد مدع ببسي

 ةراجتلاب مهعم لماعتلا ميرحت ينعت ال رافكلا ةالاوم ميرحت كلذكو
 مهتاربخ نم ةدافتسالاو ةعفانلا تاعونصملاو اعلا داريتساو «ةحابملا

 وهو قيرطلا ىلع هلديل يثيللا طقيرأ نبا رجأتسا يب يبنلاف ,مهتاعرتخمو
 عئاضبلا نودروتسي نوملسملا لازامو «دوهيلا ضعب نم نادتساو «رفاك
 يلع ف سلو نا بيتم ءارشلا باب نم اهو راقكلا م تاع رمل
 ةبحم بجوأ هللا نإف « مهتالاومو مهتبحم بابسأ نموه سيلو «ةنمو لضف هيف

 نيذلا نإإ» : ىلاعت هللا لاق , مهتاداعمو نيرفاكلا ضغبو مهتالاومو نينمؤملا

 اورصنو نيذلاو هللا ليبس يف مهسفنأو محلاومأب اودهاجو اورجاهو اونمأ

 ءايلوأ مهضعب اورفك نيذلاوإ# : ىلاعت هلوق ىلإ ( ضعب ءايلوأ مهضعب كئلوأ

 . ربك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت الإ ضعب
 ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت الإ : هلوق ىنعمو :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 يف ةنتف تعقو الإو نينمؤملا اولاوتو نيكرشملا اوبناجت مل نإ : يأ «ريبك داسفو
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 داسف سانلا نيب عقيف نيرفاكلاب نينمؤملا طالتخاو رمألا سابتلا وهو شالا

 . نامزلا اذه يف لصح ام اذهو : تلق « ىهتنا . ليوط ضيرع رشتنم

 ناعتسملا هللاو
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 ف بجي اميف سانلا ماسقأ

 ءاربلاو ءالولا نم مهقح

 : ماسقأ ةثالث ىلع ءاربلاو ءالولا يف سانلا

 نونمؤملا مهو .اهعم ةاداعم ال ةصلاخ ةبحم بحي نم: لوألا مسقلا

 مهتمدقم يفو «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنألا نم صلخلا
 دلاولاو دلولاو سفنلا ةبحم نم مظعأ هتبحم بجت هنإف هلك هللا لوسر
 هتباحصو نيبيطلا هتيب لهأو نينمؤملا تاهمأ هتاجوز مث .نيعمجأ سانلاو

 راصنألاو نيرجاهملاو ةرشعلا ةيقبو نيدشارلا ءافلخلا اصوصخ , ماركلا
 .نيعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلا ةيقب مث ناوضرلا ةعيب لهأو ردب لهأو

 .ةعبرألا ةمئألاك ءاهتمئأو ةمألا هذه فلسو ةلضفملا نورقلاو نوعباتلا مث

 انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاوإ# :ىلاعت لاق
 فوءر كنإ انبر اونما نيذلل الغ انبولق يف لعجت الو ناهيإلاب انوقبس نيذلا

 انإو ءنايإ هبلق 5 نم ةمألا هذه فلسو ةباحصلا ضغبي الو « ميحر

 لان «جراوخلاو ةضفارلاك مالسإلا ءادعأو قافنلاو غيزلا لهأ مهضخغبي مهضغبي

 . ةيفاعلا هللا

 الو ةبحم ال نيصلاخ ةاداعمو ًاضغب يداعيو ضغبي نم : يناثلا مسقلا
 نيقفانملاو نيكرشملاو رافكلا نم صلخلا رافكلا مهو ءامهعم ةالاوم

 اموق دجت الب : ىلاعت لاق امك مهسانجأ فالتخا ىلع نيدحلملاو نيدترملاو
 وأ مهءابأ اوناك ولو ٍهلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي

 راع ين هلع اا ناخ لاق 24 مهتريشع وأ مهن :اوخإ وأ مهءانبأ

 مهسفنأ مهل تمدق ام سئبل اورفك نيذلا ا ًارثك ىرتإ»
 9 هللاب نونمؤي اوناك ولو 00 مه باذعلا يفو مهيلع هللا طخس

 . (نوقساف مهنم :م ًاريثك نكلو ءايلوأ مهوذختا ام هيلإ لزنأ امو
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 ةبحملا هيف عمتجيف .هجو نم ضغبيو هجو نم بحي نم: ثلاثلا مسقلا
 ال نوضعغبيو «ناميإلا نم مهيف امل نوبحي «نينمؤملا ةاصع مهو ةوادعلاو

 مهتحصانم يضتقت مهتبحو «كرشلاو رفكلا نود يه يتلا ةيصعملا نم مهيف
 مهيلع ركني لب مهيصاعم ىلع توكسلا زوجي الف «مهيلع راكنإلاو
 ىتح تاريزعتلاو دودحلا مهيلع ماقتو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمؤيو

 ًاصلاخ ًاضغب نوضغبي ال نکل «مهتائيس نم اوبوتيو مهيصاعم نع اوفكي .
 الو .كرشلا نود يه يتلا ةريبكلا بكترم يف جراوخلا هلوقت امك مهنم أربتيو
 مهأش يف لدتعي لب .ةئجرملا هل وقت اک نيصلاخ ةالاومو ًابح نولاويو نوبحي
 . ةعاجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه اك انركذ ام ىلع

 بحأ نم عم ءرملاو ءناميإلا ىرع قثوأ هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلاو
 . ثيدحلا يف اك ةمايقلا موي

 ءايندلا لجأل مهتاداعمو سانلا ةالاوم بلاغ راصو عضولا ريغت دقو
 هلويفرلو هلل اودع ناک نإو هولاو ايندلا عماطم نم عمط هدنع ناك نمف
 ناك ولو هوداع ايندلا عماطم نم عمط هدنع نكي مل نمو «نيملسملا نيدلو
 نب هللادبع لاق دقو «هورقتحاو هوقياضو ببس ىندأ دنع هلوسرلو هلل ايلو

 هللا يف ىلاوو هللا يف ضغبأو هللا يف بحأ نم) :|يهنع هللا يضر سابع
 سانلا ةاخاؤم ةماع تراص دقو .كلذب هللا ةيالو لانت |نإف هللا يف ىداعو
 .ريرج نبا هاور (ائيش هلهأ ىلع يدجي ال كلذو ايندلا رمأ ىلع

 ىلاعت هللا نإ» : م هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 دشأو «يراخبلا هاور ثيدحلا «برحلاب هتنذا دقف ا ىداع نم :لاق

 ف ‹ مهصقنتو مهبسو ةو هللا لوسر باحصأ ىداع نم هلل ةبراحم سانلا

 ,يناذا دقف مهاذآ نمف ءاضرغ مهوذختت ال يباحصأ يف هللا هللا» : هيك لاق
 يذمرتلا هجرخأ «هذخأي نأ كشوي هللا ىذا نمو « هللا ىذأ دقف يناذا نمو
 ضعب دنع ةديقعو ًانيد مهبسو ةباحصلا ةاداعم تراص دقو «هررغو
 وفعلا هلأسنو .هباقع ميلأو هبضغ نم هللاب ذوعن . . .ةلاضلا فئاوطلا

 )4. . ةيفاعلاو



 عدبلا نم ريذحتلا ىف ةمتاخ

 . ةعدبلا فيرعت - : لوألا لصفلا

 .اهماكحأ 8

 ىلإ تدأ يتلا بابسألاو نيملسملا ةايح يف عدبلا روهظ : يناثلا لصفلا

 . كلذ

 درلا يف مهجهنمو ةعدتبملا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم : ثلاثلا لصفلا

 : يهو . ةرصاعملا عدبلا نم جذان عبارلا لصفلا

 . يوبنلا دلوملاب لافتحالا ١

 . كلذ وحنو تاومألاو راثآلاو نكامألاب كريتلا ۲

 . هللا ىلإ برقتلاو تادابعلا لاجم يف عدبلا ت١
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 لوألا لصفلا

 ةسسعدسبلا

 ١ اهفیرعت :
 «قباس لاثم ريغ ىلع عارتخإلا وهو عدبلا نم ةذوخأم : ةغللا يف ةعدبلا

 لاثم ريغ ىلع اهعرتخم يأ "”4 ضرألاو تاومسلا عيدب# : ىلاعت هلوق هنمو

 لوأ تنك ام يأ "4 لسرلا نم اعدب تنك ام لق# : ىلاعت هلوقو «قباس

 .اهيلإ قبسي مل ةقيرط أدتبا ينعي ةعدب نالف عدتبا

 نيمسق ىلع عادتبالاو :

 - نأل ؛حابم اذهو ةثيدحلا تاعرتخملا عادتباك ,.تاداعلا يف عادتبا
 .ةحابإلا تاداعلا يف لصألا

 - لَو لاق .فيقوتلا هيف لصألا نأل ؛ مرح اذهو .نيدلا يف عادتباو :

 المع لمع نم» : ةياور يفو ””«در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم»

 °«در وهف انرمأ هيلع سيل .

  3عدبلا عاونأ :

 ناعون نيدلا ف ةعدبلا :

 ةضفارلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا تالاقمك « ةيداقتعا ةيلوق ةعدب : لوألا عونلا

 مهتاداقتعاو ةلاضلا قرفلا رئاسو .

 )١( ةيآلا )١١7( .ةرقبلا ةروس نم
 فاقحالا ةروس نم (4) ةيآلا (؟) .

 . ملسمو يراخبلا هاور ()

 حل



 یهو .اهعرشي ل ةدابعب هلل دبعتلاك «تادابعلا يف ةعدب : يناثلا عونلا

 : عاونأ

 اهل سيل ةدابع ثدح نأب «ةدابعلا لصأ ف نوكي ام : لوألا 2

 وأ عورشم ريغ ًامايص وأ ةعورشم ريغ ةالص ثدحي نأك ءعرشلا يف ٍلصأ
 . اهريغو دلاوملا دايعأك عةعو رشم ريغ ادايعأ

 ةعكر دازول امك «ةعورشملا ةدابعلا ىلع ةدايزلا يف نوكي ام : يناثلا عونلا

 . الثم رصعلا وأ رهظلا ةالص يف ةسماخ

 ريغ ةفص ىلع اهدؤي نأب ةدابعلا ءادأ ةفص يف نوكي ام : ثلاثلا عونلا
 «ةبرطم ةيعامج تاوصأب ةعورشملا راكذألا ءادأك كلذو .ةعورشم

 . هلو لوسرلا ةنس نع جرخي دح ىلإ تادابعلا يف سفنلا ىلع ديدشتلاكو

 هصصخي مل ةعورشملا ةدابعلل تقو صيصختب نوكي ام : عبارلا عونلا

 لصأ نإف «مايقو مايصب هتليلو نابعش نم فصنلا موي صيصختك «عرشلا

 : اهعاونأ عيمجب نيدلا يف ةعدبلا مكح 3

 تاثدحمو مكايإو» : ي هلوقل «ةلالضو ةمرحم يهف نيدلا يف ةعدب لك

 نم» : يم هلوقو («ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك نإف ءرومألا

 سيل المع لمع نم» : ةياور يو ««در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ

 «ةعدب وهف نيدلا 5 ثدحم لک نأ ىلع ثيدحلا لدف (دروهف انرمأ هيلع

 تاداقتعإلاو تادابعلا يف عدبلا نأ كلذ ىنعمو «ةدودرم ةلالض ةعدب لكو

 : ةعدبلا ةيعون بسحب توافتي ميرحتلا نكلو «ةمرحم

 اماما لإ رقت د روبقلاب فاوطلاك ءحارص رفك وه ام :اهنمف

 ١١( حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور .

 ب



 تاالاقمكو “م ةثاغتسالاو اهمباحصأ ءاعدو .امل روذنلاو حئابذلا ميدقتو

 . ةلزتعملاو ةيمهجلا ةالغ

 ءاعدلاو ةالصلاو روبقلا ىلع ءانبلاك ةكرشلا لئاسو نم وه ام : اهنمو

 .اهدنع

 مهلاوقأ يف ةئجرملاو ةيردقلاو جراوخلا ةعدبك يداقتعا قسف وه ام :اهنمو
 . ةيعرشلا ةلدألل ةفلاخملا مهتاداقتعاو

 ءاصخلاو سمشلا يف (ئاق مايصلاو لتبتلا ةعدبك ةيصعم وه ام :اهنمو

 .”عامجلا ةوهش عطق دصقب
- 

 فلاخمو ءىطخمو طلاغ وهف ةئيس ةعدبو ةنسح ةعدب ىلإ ةعدبلا مسق نم
 اهلك عدبلا ىلع مكح ةي لوسرلا نأل ؛ «ةلالض ةعدب لك نإف» : ي هلوقل

 لاق «ةنسح ةعدب كانه لب ةلالض ةعدب لك سيل لوقي اذهو «ةلالض اهنأب
 نم «ةلالض ةعدب لك» : ي هلوقف : نيعبرألا حرش يف بجر نبا ظفاحلا

 وهو «نيدلا لوصأ نم ميظع لصأ وهو .ءيش هنع جرخي ال ملكلا عماوج
 ثدحأ نم لكف «در وهف هنم سيل ام انرمأ يف ثدحأ نم» : ع هلوقب هيبش

 ةلالض وهف هيلإ عجري نيدلا نم لصأ هل نكي ملو نيدلا ىلإ هبسنو ائيش
 لاوقألا وأ لامعألا وأ تاداقتعإلا لئاسم كلذ يف ءاوسو .هنم ءيرب نيدلاو
 . ىهتنا .2”ةنطابلاو ةرهاظلا

 هللا يضر رمع لوق الإ ةنسح ةعدب كانه نأ ىلع ةجح ءالؤمل سيلو
 تثدحأ اهنإ :ًاضيأ اولاقو (هذه ةعدبلا تمعن) : حيوارتلا ةالص يف هنع
 ةباتكو «دحاو باتك يف نارقلا عمج : لثم فلسلا اهركنتسي مل ءايشأ

 عرشلا يف لصأ اهل رومألا هذه نأ : كلذ نع باوجلاو «هنيودتو ثيدحلا

 )١( يبطاشلل ماصتعإلا رظنا )۳۷/۲(.

  (0ص مكحلاو مولعلا عماج )۲۳۳(.
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 ال ةيوغللا ةعدبلا ديري (ةعدبلا تمعن) :رمع لوقو «ةثدحم تسيلف

 ةعدب وهف ةعدب هنإ ليق اذإ هيلإ عجري عرشلا يف لصأ هل ناك اف «ةيعرشلا

 ءهيلإ عجري عرشلا يف لصأ هل سيل ام :اعرش ةعدبلا نأل ؛اعرش ال ةغل

 رمأي ناك يب يبنلا نأل ؛ عرشلا يف لصأ هل دحاو باتك يف نآرقلا عمجو

 مهنع هللا يضر ةباحصلا هعمجف اقرفتم ابوتكم ناك نكل «نارقلا ةباتكب

 ل م هل اظفح دحاو فحصم يف

 يضر ةباحصلا رمتساو «مهيلع ضرفت نأ ةيشخ ريخألا يف مهنع فلختو

 نأ ىلإ هتافو دعبو يي يبنلا ةايح يف نيقرفتم اعازوأ اهنولصي مهنع هللا

 O TD ل

 يف لصأ امل اضيأ ثيدحلا ةباتكو .نيدلا يف ةعدب اذه سيلو هك يبنلا

 امل هباحصأ ضعبل ثيداحألا ضعب ةباتكب ةي يبنلا رمأ دقف ‹ عرشلا

 ةيشخ هيب هدهع يف ةماع ةفصب هتباتك نم روذحملا ناكو كلذ هنم بلط
 نأل ؛روذحملا اذه ىفتنا ةي فوت الف ءهنم سيل ام نارقلاب طلتخي نأ
 كلذ دعب ةنسلا نوملسملا نودف م هتافو لبق طبضو لماكت دق نارقلا

 ثيح اريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا مهازجف ‹عايضلا نم امل اظفح

 . نيثباعلا ثبعو عايضلا نم ةَ مهيبن ةنسو مهبر باتك اوظفح
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 يناثلا لصفلا

 نيملسملا ةايح ىف عدبلا روهظ

 كلذ ىلإ تدأ يتلا بابسألاو

 ١ - ناتلأسم هتحتو ,نيملسملا ةايح يف عدبلا روهظ :

 عدبلا روهظ تقو : ىلوألا ةلأسملا :

 ةقلعتملا عدبلا ةماع نأ ملعاو : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 اك نيدشارلا ءافلخلا ةفالخ رخاوأ يف ةمألا يف عقو |نإ تادابعلاو مولعلاب

 افالتخا ىريسف يدعب مكنم شعي نم» :لاق ثيح اي يبنلا هب ربخأ

 لوأو «يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعف ءاريثك

 .جراوخلاو «عيشتلا ةعدبو .ءاجرإلا ةعدبو «ردقلا ةعدب ترهظ ةعدب
 ىلع اوركنأ دقو نودوجوم ةباحصلاو يناثلا نرقلا يف ترهظ عدبلا هذه

 رهظو نيملسملا نيب نتفلا تثدحو لازتعالا ةعدب ترهظ مث ءاهلهأ

 ةعدبو «فوصتلا ةعدب ترهظو «ءاوهألاو عدبلا ىلإ ليملاو ءارآلا فالتخا

 تداز تقولا رخأت الك اذكهو .ةلضفملا نورقلا دعب روبقلا ىلع ءانبلا

 . تعونتو عدبلا

 : عدبلا روهظ ناكم : ةيناثلا ةلأسملا

 نبا مالسإلا خيش لاق ءاهيف عدبلا روهظ يف ةيمالسإلا نادلبلا فلتخت

 اهنم جرخو ءب هللا لوسر باحصأ اهنكس يتلا رابكلا راصمألا نإف: ةيميت
 نارقلا جرخ اهنم .ماشلاو ناقارعلاو نامرحلا :ةسمح ناهيإلاو ملعلا
 هذه نم جرخو .مالسإلا رومأ نم كلذ عبتي امو ةدابعلاو هقفلاو ثيدحلاو

 عيشتلا اهنم جرخ ةفوكلاف «ةيوبنلا ةنيدملا ريغ ةيلوصأ عدب راصمألا
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 لازتعالاو ردقلا اهنم جرخ ةرصبلاو ءاهريغ يف كلذ دعب رشتناو .ءاجرإلاو
 بصنلا اهب ناك ماشلاو ءاهريغ يف كلذ دعب رشتناو ,دسافلا كسنلاو

 . عدبلا رش وهو ناسارخ ةيحان يف رهظ (نإف مهجتلا امأ ءردقلاو

 ةقرفلا تثدح املف «ةيوبنلا رادلا نع دعبلا بسحب عدبلا روهظ ناكو

 ةميلس تناكف ةيوبنلا ةنيدملا امأو «ةيرورحلا ةعدب ترهظ نامثع لتقم دعب
 اناهم مهدنع ناكف «كلذل رمضم وه نم اهب ناك نإو عدبلا هذه روهظ نم
 «نيليلذ نيروهقم اوناك نكلو مهريغو ةيردقلا نم موق مهب ناك ذإ ءامومذم
 ةرصبلاب كاسنلا عدبو لازتعإلاو ةفوكلا يف ءاجرإلاو عيشتلا فالخب
 : هلك يبنلا نع حيحصلا يف تبث دقو ءارهاظ ناك هنإف ماشلاب بصنلاو

 نمز ىلإ ارهاظ اهب نايإلاو ملعلا لزي ملو ««اهلحخدي ال لاجدلا نأ»
 ةلضفملا ةثالثلا راصعألا امأف «عبارلا نرقلا لهأ نم مهو كلام باحصأ
 لوصأ يف ةعدب اهنم جرخ الو ةتبلا ةرهاظ ةعدب ةيوبنلا ةنيدملاب اهيف نكي ملف

 “راصمألا رئاس نم جرح اك ةتبلا نيدلا

 : عدبلا روهظ ىلإ تدأ يتلا بابسألا

 يف عوقولا نم ةاجنم هيف ةنسلاو باتكلاب ماصتعإلا نأ هيف كش ال امم

 اوعبتت الو هوعبتاف ايقتسم يطارص اذه نأو# : ىلاعت لاق لالضلاو عدبلا

 نبا ه هاور ايف هيي يبنلا كلذ حضو دقو «هليبس نع مكب قرفتف لبسلا

 ليبس اذه» : لاقفاطخ ةي هللا لوسر انل طح» : لاق هنع هللا يضر دوعسم

 لك ىلع لبس هذهو» : لاق مث هلاش نعو هنيمي نع ًاطوطخ طخ مث «هللا

 هوعبتاف ا و دان هن هدم رغما ال

 ( "© نوقتت مكلعل هب مكاصو مكلذ هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو

 ةثدحملا عدبلاو ةللضملا قرطلا هتعزانت ةنسلاو باتكلا نع ضرعأ نمف

 )١( ىواتفلا عومجم )1٠١/ ٠١" 7037(.

 ) )۲مهريغو مكاحلاو نابح نباو دمحأ هاور .
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 : ةيلاتلا رومألا يف صخلتت عدبلا روهظ ىلإ تدأ يتلا بابسألاف

 : ليصفتلا نم ءىّشب بابسألا هذه لوانتنو

 ةلاسرلا راثآ نع سانلا دعبو نمزلا دتما املك : نيدلا ماكحأب لهجلا
 شعي نم» : : هلوقب يب يبنلا كلذب ربخأ امك < . لهجلا ىشفو ملعلا لق

 ملعلا ضبقي ال هللا نإ» : هلوقو .2"”(اريثك ًافالتخا ىريسف مكنم

 اذإ ىتح ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو «دابعلا نم هعزتني اعازتنا
 اولضف ملع ريغب اوتفأف ارفق الاهج ءاسؤز سالا دفا الاغ قبي م

 ءاملعلاو ملعلا دقف اذإف ءالعلاو ملعلا الإ عدبلا مواقي الف “«اولضأو

 .اوطشني نأ اهلهألو رشتنتو رهظت نأ عدبلل ةصرفلا تحيتأ

 : ىلاعت لاق ([ى هاوه عبتا ةنسلاو باتكلا نع ضرعأ نم : ىوملا عابتا

 عبتا نمم لضأ نمو مهءاوهأ نوعبتي |نأ ملعاف كل اوبيجتسي مل نإف#
 هاوه ههلإ ذختا نم تيأرفأ# : ىلاعت لاقو . 4« هللا نم ىده ريغب هاوه

 . عبتملا ىوهلا جيسن يه نإ عدبلاو 4 هللا دعب نم هيدي نمف

 « قحلا ةفرعمو ليلدلا عابتاو ءرملا نيب لوحي لاجرلاو ءارآلل بصعتلا

 انيفلأ ام عبتن لب اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا مهل ليق اذإو# : ىلاعت لاق

 بهاذملا عابتأ ضعب نم مويلا نيبصعتملا نأش وه اذهو ©” انءابا هيلع

 مه ام ذبنو ةنسلاو باتكلا عابتا ىلإ اوعد اذإ «نييروبقلاو ةيفوصلاو
 . مهدادجأو مهئاباو مهخئاشمو مهبهاذمب اوجتحا |هفلاخي ام هيلع

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتناو دواد وبا هاور ثيدح نم

 )189/1١(. ريلاديع نبال هلضفو ملعلا نايب عماج

 . صصقلا ةروس نم (00) ةيآلا

 . ةيئاحلا ةروس نم (77) ةيآلا
 . ةرقبلا ةروس نم )١107/١( ةيآلا

 ليل



 دقاو يبأ ثيدح يف اك , عدبلا يف عقوي ام دشأ نم وه رافكلاب هبشتلا

 دهع ءاثدح نحنو نينح ىلإ ب هللا لوسر عم انجرخ) :لاق يثيللا

 لاقي مهتحلسأ اهب نوطونيو اهدنع نوفكعي ةردس نيكرشمللو «رفكب
 تاذ انل لعجإ : هللا لوسراي :انلقف ةردسب انررمف .طاونأ تاذ :املل

 اهنإ ربكأ هللا» : هلك هللا لوسر لاقف «طاونأ تاذ مهل اى طاونأ

 : ىسومل ليئارسإ اونب تلاق اك هديب يسفن يذلاو متلق «ننسلا

 ننس نبكرتل «(نولهجت موق مكنإ لاق ههآ مهل اک اهلإ انل لعجإ لب
 ينب لمح يذلا وه رافكلاب هبشتلا نأ ثيدحلا اذه يفف "”(مكلبق نم

 اذه اوبلطي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم باحصأ ضعبو ليئارسإ

 نود نم اهب نوكربتيو اهنودبعي ةلا مهل لعجي نأ وهو « حيبقلا بلطلا
 نيملسملا نم سانلا بلاغ نإف .مويلا عقاولا سفن وه اذهو «هللا

 مايألا ةماقإو دلاوملا دايعأك تايكرشلاو عدبلا لمع يف رافكلا اودلق

 ةينيدلا تابسانملاب لافتحالاو .ةصصخم لاعأل عيباسألاو

 عدبو متاملا ةماقإو .ةيراكذتلا بصنلاو ليثاتلا ةماقإو .تايركذلاو
 . كلذ ريغو روبقلا ىلع ءانبلاو زئانجلا

 .فارعألا ةروس نم (۱۳۸) ةيآلا )١(

 .هححصو يذمرتلا هاور (؟)
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 ثلاثلا لصفلا

 ةعدتبملا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم

 مهيلع درلا ق مهجهنمو

 : ةعدتبملا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم

 مهيلع نوركنيو ةعدتبملا ىلع نودري ةعاحلاو ةنسلا لهأ لازام

 : كلذ نم جذان كيلإو اهتلوازم نم مهنوعنميو مهعدب

 : هل تلقف ًابضغم ءادردلا وبأ يلع لخد : تلاق ءادردلا مأ نع ك
 مهنأ الإ دمحم رمأ نم ائيش مهيف فرعأ ام هللاو :لاقف ؟كلام
 . "”(اعيمجح نولصي

 انك :لاق هيبأ نع ثدحي يبأ تعمس :لاق ىبحي نب ورمع نع

 جرخ اذإف .ةادغلا ةالص لبق دوعسم نب هللا دبع باب ىلع سلجن

 :لاقف يرعشألا ىسوم وبأ انءاجف .دجسملا ىلإ هعم انيشم
 انعم سلجف ءال :انلق (؟دعب نمحرلادبع وبأ مكيلع جرخأ)
 ابأ اي) :لاقف و ا ‹ جرخ ىتح

 دمحلاو رأ ملو «هتركنأ ارمأ افنا دجسملا يف تيأر ينإ : نمحرلا دبع

 : لاق (هارتسف تشع نإ) :لاق ؟وه امو :لاق (اريخ الإ هللا
 لك يف ةالصلا نورظتني ايوا ا اف دجسملا يف تيأر)

 نوربكيف «ةئام اوربك :لوقيف « ىصح مهيديأ يفو لجر ةقلح
 عةئام اوحبس :لوقيف «ةئام نوللهيف ةئام اولله :لوقيف «ةئام
 تنمضو مهتائيس اودعي نأ مهترمأ الفأ) : لاق (ةئام نوحبسيف

 )١( يراخبلا هور .



3 

 .هعم ائيضمو ىضم مث ««يش مهتانسح نم عيضي ال نأ مه
 اذه ام) :لاقف مهيلع فقوف قلحلا كلت نم ةقلح ىتأ ىتح

 هب دعن ىصح : نمحرلادبع ابأ اي :اولاق .(نوعنصت مكارأ يذلا

 .مكتائيس اودعف) :لاق «دیمحتلاو حيبستلاو ليلهتلاو ريبكتلا
 دمحم ةمأ اي مكحيو «ءيش مكتانسح نم عيضي ال نأ نم اض انأف

 ١ هبايث هذهو «نورفاوتم هباحصأ ءالؤه ,مكتكله عرسأ ام

 يه ةلم ىلعل مكنإ هديب يسفن يذلاو < ءرسكت مل هتيناو لی

 هللاو :اولاق (ةلالض باب اوحتتفم وأ دمحم ةلم نم ىدهأ
 نل ريخلل ديرم مكو) :لاق ءريخلا الإ اندرأ ام نمحرلادبع ابأ اي
 رواخ الل نآرقلا نوارقت ف نأ دخ هلك هللا لور نإ هب

 لوت مث ,(مكنم مهرثكأ لعل يردأ ال هللا ميأو « مهيقارت

 موي اننونعاطي كئلوأ ةماع انيأر) : ةملس نب ورمع لاقف .مهنع
 . "”(جراوخلا عم ناورهنلا

 نيأ نم :لاقف هللا همحر سنأ نب كلام مامإلا ىلإ لجر ءاج

 مرحأو م هللا لوسر تقو يذلا تاقيملا نم) :لاقف ؟مرحأ

 e ا ا

 (ةنتفلا كيلع هركأ) : لاق ؟كلذ نم هركت ام :لاقف (كلذ ىرأ

 ىلاعت هللا نإف) : كلام لاقف .ريخلا دايدزا يف ةلتف يأو : لاق

 وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف# :لوقي

 لازالو «جذومن اذهو .("ةَك هللا لوسر هب صتخي مل لضفب
 . هلل دمحلاو رصع لك يف ةعدتبملا ىلع نوركني ءالعلا

 )١( يذمرتلا هاور .
 ()  E.رونلا

 . ۱٤ ص «لالخلا ركب يبأ نع القن ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا : باتك يف ةماشوب أ هركذ ةفإ
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 : عدبلا لهأ ىلع درلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ۲-

 عنقملا جمنا وهو ةنسلاو باتكلا ىلع ينبم كلذ يف مهجهنم
 باتكلاب نولدتسيو ءاهنوضقنيو ةعدتبملا هبش نودروي ثيح .محفلملا
 «تاثدحملاو عدبلا نع يبنلاو ننسلاب كسمتلا بوجو ىلع ةنسلاو
 ةعيشلا ىلع دئاقعلا بتك يف اودرو .كلذ يف ةريثكلا تافلؤملا اوفلأ دقو

 لوصأ يف ةعدتبملا مهتالاقم يف ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةيمهجلاو جراوخلاو
 دمحأ مامإلا فلأ اك «كلذ يف ةصاخ ابتك اوفلأو ,ةديقعلاو ناهيإلا

 ناثعك كلذ ٤ ةمئألا نم هريغ فلأو .(ةيمهجلا ىلع درلا» : باتك

 هذيملتو «ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك يف امك « يمرادلا ديعس نب

 كلت ىلع درلا نم  مهريغو باهولادبع نب دمحم خيشلاو « ميقلا نبا
 . ةيفوصلاو ةيروبقلا ىلعو قرفلا

 ىلع اهنم «ةريثك يهف عدبلا لهأ ىلع درلا يف ةصاخلا بتكلا امأو

 . يبطاشلا مامالل ا بناتك" تا

 ١ ةيميث نبا م السإلا خيشل ( (ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» :باتك «

 هنس اريبك آر ةعذتبملا ىلع درلا قرغتسا دقف ٌ

 . حاضو ا «عدبلاو ثداوحلا راکنإ» : باتک ۳

 ٤ يشوطرطلل «عدبلاو ثداوحلا» :باتك .

 . ةماش يبأل (ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» : باتك -

 : ةيرصعلا بتكلا نمو

 ١- ظوفحم يلع : خيشلل «عادتبالا راضم يف عادبإلا» :باتك .
 خيشلل (تاولصلاو راكذألاب ةقلعتملا تاعدتبملاو ننسلا» : باتك -؟

 . يدماوحلا يريقشلا دمحا نب دمحم

 .زاب نب زيزعلادبع : خيشلل «عدبلا نم ريذحتلا» : ةلاسر ۳
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 ىلع نودريو عدبلا نوركني - هلل دمحلاو  نيملسملا ءاملع لازي الو
 عمجلا بطخو تاعاذإلاو تالجملاو فحصلا لالخ نم ةعدتنبلا

 ىلع ءاضقلاو نيملسملا ةيعوت يف رثألا ريبك هل امم تارضاحملاو تاودنلاو

 . نيعدتبملا عمقو عدبلا



 حبارلا لصفلا

 , يهو ةرصاعملا عدبلا نم جذاهن نايب 2

 . يوبنلا دلوملاب لافتحالا ١-

 . كلذ وحنو تاومألاو راثآلاو نكامألاب كربتلا -؟

 . هللا ىلإ برقتلاو تادابعلا لاجم يف عدبلا ۳

 ىلإ ةاعدلا ةرثكو ملعلا ةلقو نمزلا رخأت مكحب ؛ةريثك ةرصاعملا عدبلا
 اقادصم . مهسوقطو مهتاداع يف رافكلاب هبشتلا نايرسو تافلاخملاو عدبلا

 . ”(مكلبق ناك نم ننس نعبتتل» : 45 هلوقل

 : لوألا عيبر يف يوبنلا دلوملا ةبسانمب لافتحالا ١

 دلوملاب لافتحالاب ىمسي ام لمع يف ىراصنلاب هبشتلا : هبشتلا اذه نمو
 لك نم لوألا عيبر يف نيلضملا ءاملعلا وأ نيملسملا ةلهج لفتحي . يوبنلا
 يف لافتحالا اذه ميقي نم : مهنمف هلي دمحم لوسرلا دلوم ةبسانمب ةنس
 هرضحيو : كلذل ةدعملا ةنكمألا وأ تويبلا يف هميقي نم : مهنمو .دجاسملا

 يف ىراصنلاب اهبشت كلذ نولمعي «مهماوعو سانلا ءامهد نم ةريثك عومج
 لافتحالا اذه نا بلاغلاو «مالسلا هيلع حيسملا دلومب لافتحإلا مهعادتبا

 تايكرشلا دوجو نم ولخت ال ىراصنلاب اهبشتو ةعدب هنوك ىلع ةوالع
 ةجرد ىلإ ةي لوسرلا قح يف ولغلا اهيف يتلا دئاصقلا ءاشنإك «تاركنملاو
 هحدم يف ولغلا نع يي ىبنلا ىهن دقو «هب ةثاغتسالاو هللا نود نم هئاعد

 هللادبع اولوقف دبع انأ نإ ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :لاقف

 : هححتمو يذمرتلا هاو: -(1)



 لك لوسرلا نأ نودقتعي ابرو «حدملا ينولغلا : هانعم ءارطإلاو "”(هلوسرو

 ديشانألا تالافتحالا هذه بحاصت يتلا تاركنملا نمو « مهتالافتحا رضحي
 ةيفوصلا راكذألا لمع نم كلذ ريغو لوبطلا برضو ةمغنملا ةيعامجلا

 رجيو ةنتفلا ببسي امم ءاسنلاو لاجرلا نيب طالتخا اهيف نوكي دقو «ةعدتبملا
 ريذاحملا هذه نم لافتحالا اذه الخ ول ىتحو «شحاوفلا يف عوقولا ىلإ

 و وو اك جرفلا ا و  مامطلا كراكو ا لع نصار
 نأ ىلإ ةليسو وه اضيأو .(ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو) ةثدحم

 . تاركنملا نم ىرخألا تالافتحالا يف لصحي ام هيف لصحيو روطتي

 فلسلا لمعو ةنسلاو باتكلا يف هل لصأ ال هنأل ةعدب هنإ : انلقو

 يرجهلا عبارلا نرقلا دعب ارخأتم ثدح امنإو «ةلضفملا نورقلاو حلاصلا
 ههر يناهكافلا نيدلا جات صفح وبأ مامإلا لاق «ةعيشلا نويمطافلا هثدحأ

 يذلا عامتجإلا نع نيكرابملا نم ةعامج لاؤس رركت دقف :دعب امأ) : هللا

 يف لصأ هل له :دلوملا هنومسيو لوألا عيبر رهش يف سانلا ضعب هلمعي
 هللابو تلقف < ءانيعم هنع حاضيإلاو ًانيبم كلذ نع باوجلا اودصقو ؟نيدلا

 نع هلمع لقني الو ةنس الو باتك يف الصأ دلوملا اذهل ملعأ ال : قيفوتلا

 اثات نوكسمتملا ,نيدلا يف ةودقلا مه نيذلا ةمألا ءالع نم دحأ

 اہ ىنتغا سفن ةوهشو .نولاطبلا اهثدحأ ةعدب وه لب .نيمدقتملا

 لالا

 سانلا ضعب هثدحي ام كلذكو : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 لب يبنلل ةبحم امإو مالسلا هيلع ىسيع داليم يف ىراصنلل ةاهاضم امإ

 E سانلا فالتخا عم اديع ِِلكَي يبنلا دلوم ذاختا نم . . .|ميظعتو
 فلسلا ناكل ًاحجار وأ ًاضحم ًاريخ اذه ناك ولو «فلسلا هلعفي م اذه نإف

 ءانم هل ًايظعتو يب يبنلل ةبحم دشأ اوناك مهنإف ءانم هب قحأ مهنع هللا ىضر

 )١( ناخيشلا هاور .

 ) )۲«دلوملا لمع يف دروملا» :ةلاسر .



 عابتاو هتعاطو هتعباتم يف هميظعتو هتبحم ناك انإو « صرحأ ريخلا لع مهو

 بلقلاب كلذ ىلع داهجلاو هب ثعب ام رشنو ءارهاظو ًانطاب هتنس ءايحإ هرمأ

 راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ةقيرط هذه نإف .ناسللاو ديلاو

 ةوالع وهو ,ةثيدحو ةميدق لئاسرو بتك ةعدبلا هذه راكنإ يف فلأ دقو

 ءايلوألا دلاومك ىرخأ دلاوم ةماقإ ىلإ رجي هنإف ءاهبشتو ةعدب هنوك ىلع
 . ةريثك رش باوبأ حتفيف ءامعزلاو خياشملاو

 : اتاومأو ًءايحأ صاخشألاو راثآلاو نكامألاب كربتلا - ۲

 توبث بلطو ءهتدايزو ءىشلا يف ريخلا تابث وهو .ةكريلا بلط :كردغلا

 وهف «هناحبس هللا وهو هيلع ردقيو كلذ كلمي نمم نوكي نإ هتدايزو ريخلا

 ا e ءاهتبثيو 0 لزني يذلا

 حنمي ءيشلا كلذ نأ دقتعا نإ 30 امإ 1 2 ل ا ًءايحأ

 ا نأ دقتعا نإ  كرشلا ىلإ ةليسو وأ . ةكرلا

 امو هقيرو يب يبنلا رعشب كربتلا نم هنولعفي ةباحصلا ناك ام امأو

 نأ ليلدب .هتايح لاح يف واي هب صاخ كلذف لَك همسج نم لصفنا

 نودصقي اوناك الو «هتوم دعب هربقو هترجحب نوكربتي اونوكي مل ةباحصلا

 رمعو ركب يبأك نيح اصلا صاخشألاب نوكربتي اونوكي ملو «ىلوأ باب نم
 نوبهذي اونوكي ملو «توملا دعب الو ةايحلا يف ال ةباحصلا لضافأ نم امهريغو
 ملك يذلا روطلا ىلإ نوبهذي اونوكي ملو ءاوعدي وأ هيف اولصيل ءارح راغ ىلإ
 يتلا لابجلا نم ةنكمألا هذه ريغ ىلإ وأ ءاوعديو هيف اولصيل ىسوم هيلع هللا

 . لقعلا رصان روتكدلا قيقحتب ٠٠١( /۲) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا )١(
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 ا ا يبنلا ناك يذلا ناكملا نإف اشا 2

 يذلا عضوملا ا SS ةيربنا

 ET E ا

 ءاملعلا ملع دق هب حسمتلاو كلذ نم ءيش ليبقتف ؟هيلع مان وأ هيف ىلص

 . خم هتعيرش نم 5 اذه نأ مالسإلا نيد نم رارطضالاب

 : هللا ىلإ برقتلاو تادابعلا لاجم يف عدبلا - ۳

 لصألا نأل ؛ةريثك نامزلا اذه يف تادابعلا لاجم يف تثدحأ يتلا عدبلا

Eليلد هيلع لدي مل امو ليلدب الإ اهنم ءيش عرشي الف ‹فيقوتلا  

 : «در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم» : اي هلوقل ؛ةعدب وهف

 : اهنم ءادج ةريثك اهيلع ليلد الو نآلا سرامت يتلا تادابعلاو

 اذهو ءاذكو اذك هلل يلصأ نأ تيون : : لوقي نأب ةالصلل ةينلاب رهجلا

 نوملعتأ لق# : لوقي ىلاعت هللا نألو ؛ 235 يبنلا ةنس نم سيل هنأل ؛ ةعدب

 ةينلاو € ميلع ءيش لكب هللاو ضرألاو تاومسلا يف ام ملعي هللاو مكنيدب هللا

 لوقي صخش لك نأ عورشملا نأل ؛ةالصلا دعب يعامجلا ركذلا : اهنمو

 . ادرفنم دراولا ركذلا

 . تاومأللو ءاعدلا دعربو تاسانلا ٤ ةحتافلا ةءارق بلط : اهنمو

 «نيئرقملا راجئتساو ةمعطألا ةعانصو تاومألا ىلع متأملا ةماقإ :اهنمو

 ةعدب كلذ لكو .تيملا عفني كلذ نأ وأ ءازعلا باب نم كلذ نا نومعزي

 .ةناطلس قماح هلا لر اهلالغاو نانهاو اف لس[ ال

 )١( «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» رظنا )۲/۲-۷۹٥* )۸٠لقعلا رصان :روتكدلا قيقحت .
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e › ةيبجرلا ا e e 

 ىلع هل ةزيم ال هنإف «هيف مايصلاو ةالصلاب عوطتلاك هب ةصاخلا تادابعلا نم
 ريغ الو هيف كسنلل حبذلاو ةالصلاو مايصلاو ةرمعلا يف ال روهشلا نم هريغ
 .كلذ

 ةفلاحم اهنأل ؛ تاثدحمو عدب اهلك اهعاونأب ةيفوصلا راكذألا : : كلذ نمو

 . اهتاقوأو اهتائيهو اهغيص يف ةعورشملا راكذألل

 نم فصنلا مويو « مايقب نابعش نم فصنلا ةليل صيصخت كلذ نمو

 . هب صاخ ءيش كلذ يف يي يبنلا نع تبثي ثي مل هنإف « مایصب نابعش

 ءاہ كربتلا لجأل اهترايزو دجاسم اهذاختاو روبقلا ىلع ءانبلا : كلذ نمو
 عم اه ءاسنلا ةرايزو ةيكرشلا ضارغألا نم كلذ ريغو « ىتوملاب لسوتلاو
 . جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تاراوز نعل هالك لوسرلا نأ

 الو هللا ةعرش م نيف ةدايز يهو ءرفكلا ديرب عدبلا نإ :لوقن ًاماتخو
 حرفي ام رثكأ اهب حرفي ناطيشلاو .ةريبكلا ةيصعملا نم رش ةعدبلاو «هلوسر

 aT ملعي وهو ةيصعملا لعفي يصاعلا نأل ؛ةريبكلا يصاعملاب
 . اهنم بوتي الف هللا ىلإ هب برقتي ًانيد اهدقتعي ةعدبلا لعفي عدتبملاو ءابهنم

 . ةنسلا لهأو ننسلا لعف اهباحصأ ىلإ هركتو «ننسلا ىلع يضقت عدبلاو

 بولقلا غيز ببستو هباقعو هبضغ بجوتو هللا نع دعابت ةعدبلاو
 .اهداسفو

 ةحيصنلا هجو ىلع الإ هتسلاجمو عدتبملا ةرايز مرح : ةعدتبملا هب لماعي ام

 . هريغ ىلإ ةاودع رشنتو ارش هطلاحم ىلع رثؤت هتطلاخم نأل ؛ ؛ هيلع راکنالاو هل

 نم مهعنمو مهيديأ ىلع ذخألا نكمي مل اذإ مهرش نمو مهنم ريذحتلا بجيو
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 عدبلا عنم مهرومأ ةالوو نيملسملا ءاملع ىلع بجي هنإف الإو , عدبلا ةلوازم

 مالسإلا ىلع مهرطخ نأل ؛ مهرش نع مهعدرو ةعدتبملا يديأ ىلع ذخألاو

 .كيدش

 مهتعدب رشن ىلع ةعدتبملا عجشت رفكلا لود نأ ملعي نأ بجي هنإ مث

 .هءادعأ لذخيو هتملك لعيو هنيد رصني نأ لجو زع هللا لان

 . هبحصو هلاو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو
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 باتك نم لوألا ءزجلا سرهف
 داقتعاللا حيحص ىلإ داشرإلا

 داحلإلاو كرشلا لهآ ىلع درلاو

 ةحفصلا

 00 0 ةمدقهملا

 هل نتا antn E ةنئطوت
 .N ل E ةيمالسإلا ةديقعلا ةفرعم بوجو
 E ا ةيمالسإلا ةديقعلا ىلإ ةوعدلا
 0 م Rea اهتلدأو الامحا ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ نايب
 ا HDR ب5 0 لوألا لصألا

 WV SRSA AMEE as ةيبوبرلا ديحوت

 I aE SP ةيهلإلا ديحوت

 E SSSR RES SESE لا عاونأ

 E cows Ss سكعلابو ةيبوبرلا ديحوتب ةيهلإلا ديحوت ةقالع

 E r a ةيهلإلا ديحوت ىلإ ةوعدلا يف نآرقلا تيلاسأ
 .E ا 3 ةيهولألا ديحوت يف كرشلا ثودح
 مم 0-........... هيابسأ بنجتب هنم رذحلا بوجوو كرشلا رطخ
 E 0 كرشلا ىلإ ىضفت ىتلا هيلعفلاو ةيلوقلا لئاسولا
 مهكرش ريربت يف اهب نوقلعتي يتلا نيكرشملا تاهبش ضقن

 ةيحلإلا ديحوت يف
 0 20000 ..:سكألا كرشلا نم عاونأ نايب

 EOE SE ا ا م

 EN A eS E ی تامذل

 1000 ............ ىلاعت هللا ةبحمل ةبلاجلا بابسألا

N ooo لكوتلا يف كرشلا ٠ 
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 و ب م ةعاطلا يف كرشلا

 teni aE هلئاسو نم وأ كرشلا نم وه سانلا ضعب هلعفي ام

 O O امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل - ١

 اا مئاتلا قيلعت - ؟

 007077 تايانبلاو راثآلاو راجحالاو راجشالاب كرتلا - ۳

 CS I oS رحسلا - ٤

 O OAS SN ES ةناهكلا - ه

 e ا رلطتلا -5

 هن هل اس ةيتاخبلا نطيل تو نجلا ثان هموت هدا نتا اس مل ميجنتلا - ا/

 ESET را ءاونألاب ءاقستسالا - م

I هللا ريغ ىلإ معنلا ةبسن - ٩ 
 رغصألا كرشلا  N SEدا

 ع وعسل ترف نوفا و ةديقعلا يف هتلزنمو ريصلا

a هنأشل (يظعت ىلاعت هللا قح يف لاقت نأ زوجي ال ظافلأ نایب 

ES ل تانفضلاو امالا ةا 
RA ىلاعتو هناحبس هللا ءاسأ مارتحا بوجو 
a, هتافصو هللا ءاسأ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم 
 هتافصو هللا ءاسأ 5 مهذيمالتو ةيمهجلا جبنم 00

 نم هتافصو هللا ءاسا يف فلسلا جهنم نع نيفرحنملا ىلع درلا

e a a ةلطعملاو ةهبشملا 

۴1۱ 



 باتك نم يناثلا ءزجلا سرهف
 داقتعالا حيحص ىلإ داشرإلا

 داحلإلاو كرشلا لهأ ىلع درلاو

 00 ةكئالملاب ناميإلا  ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ نم : يناثلا لصألا
 210 0 0 0 030 _ب-ب-“اذ06ْا ...... بتكلاب ناميإلا : ثلاثلا لصألا
 . لسرلاب نايبإلا : عبارلا لصألا

 a 7 ج0ببب_6 ب وتلا لئالد

 AE NS ا نآرقلا ةزجعم

CE RO ءايبنألا ةمصع 
 00 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نيد

 ٠ الامجإ لك دمحم لوسرلا صئاصخ
SRE NE EO SERS جارعملاو ءارسإإلا 

 E SE ركن نم ىلع درلو 8 دمح ةلاسر مومع

 ES ةي دمحم ةثعبب تالاسرلا متخ

 هه دمحم وبلا مح يف ةمكذلا

 5100 0 رخألا مويلاب ناميإلا : : سماخلا لصألا
 LS 2222222... ةعاسلا طارشاب نايإلا - أ

 . رابكلا ةعاسلا تامالع
-١ 
- 1 
۳ 
2 
-8 

- ٦ 
-۷ 

la ee . يدهملا روهظ 

eT لاجدلا جورخ ٠ 

 1 مالسلا هيلع میرم نب ىسيع لوز

 RR as جوجأمو جوجأب جورخ

 E 500 TT عولط

 -. ماغلا ضرأ ىلإ سانلا رشح

۳۱% 



 1011 57 قعصلاو روصلا يف خفنلا - ۸

 + ل ا E رخآلا مويلاب ناميإلا - ب

 O تببز- توملاب يفوتلاو مونلاب يفوتلا

 11 E PR N ةقولخ حورل

 0000 ES هتافو دعب اهل امو قوتملا حور ضبق ةيفيك

 eS دحاو ءيش سفنلاو حورلا له

ecg SESS eka See a e EE هميعنو هباذعو ريقلا ةنتف 

 وج وو جما SER E نفدي مل نإو

 00 RE اهدرو هميعنو ريقلا باذع يركنم هبش

 ل o ربقلا باذع بابسأ
 ل روشنلاو ثعبلا

OD E A TT باسملا -١ 

ERE را وج SNe e لامعألا نزو - ۳ 

SL A Ao a. ضوحلا - ه 

CIEL N 

 2771011 ز ز]ز]ذ]ذ]1ذ1]1 ا ردقلاو

 ا ا و د RASA A E ردقلاو ءاضقلاب نايإلا تارمث

 ل ءاربلاو ءالولا
 0 ءاربلاو ءالولا نم مهقح ف بجي ايف سانلا ماسقأ



 : لوألا لصفلا

 1 يناثلا لصفلا

 : ثلاثلا لصفلا

 3 عبارلا لصفلا

 A ا ةعدبلا

 تدأ ىتلا بابسألاو نيملسملا ةايح يف عدبلا روهظ

 N ل ا كبلذ لإ

 مهجبنمو ةعدتبملا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم
 E MARR oe مهيلع درلا يف

 ةرصاعملا عدبلا نم جذان نايب

1٤ 


